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A magyar kálvária
a magyar fájdalom, a soha bele 
nem törődés testet öltött emlé
keztetője az idegenek nagy szá
mát vonzotta ide az utóbbi idő- 
ben. Atessze távoli iskolák nö
vendékei, turisták, életük delén 
rég túlhaladott öregdiákok jár- 
Iák a Szárhegy útját, hogy em
lékezzenek a múltra, hogy erőt, 
hitet merítsenek a jövő küz
delmeire.

A legutóbb itt járt leánygim
názium vezető-tanára mondotta, 
csodálja, hogy a vonatok százai 
nem öntik állandóan ide a za
rándokok tízezreit, mert az ir
redentizmusnak égetőbb, lelket 
perzselőbb fáklyát sehol nem 
tudnak állítani.

Elmondotta, hogy növedékei, 
de ő maga is lélekben, elszánt
ságban megacelosodva, jobb jö
vőben való hitükben megerő
södve olyan benyomással tértek 
vissza a Magyar Kálváriától, 
amelyet kimosni egy élmények
kel teli hosszú élet sem képes.

Es mégis szomorú elgondolni, 
hogy akad az országban sok 
olyan hely, ahol talán nem is 
tudnak a Magyar Kálváriáról. 
Sehol semmi propaganda, se
hol semmi lelket biztató hívás. 
A Szepesi Szövetség agitációján 
túl semmi megmozdulás.

A hivatalos város mélyen 
hallgat. Még csak annak sem 
érzi szükségét, hogy hirdesse, 
kellesse azt a magyar zarándok- 
helyet, amelyet egy tüzeilelkli 
piarista tanár és zipser társai 
hívtak életre.

Polgármester ur és más ve
zetői ennek a határszéli csonka- 
városnakt Nemcsak a vezetésük, 
re bízott város érdeke, de or
szágos érdek, az irredentizmus

szent parancsa is kötelez arra, 
hogy ne legyen az országnak

A váci piarista öregdiákok pün
kösdi zarándok útja hosszú időkig 
emlékezetes marad nemcsak a za- 
rándoklásban részt veiteknek, de a 
vendéglátó sátoraljaújhelyieknek is.

Amikor bensőséges elmélyüléssel 
áldoztak a magyar fájdalomnak a 
Magyar Kálvária állomásainál a váci 
és sátoraljaújhelyi Öreg diákok és a 
gimnázium növendékei, soha el nem 
szakítható kapocs fonódott a két 
testvér szövetség tagjai között.

Együtt ünnepelték a váci piarista 
diákszövetség tizenötves fennállását, 
egytiit örültek S e b e s s Ferenc pia
rista rendfőnök tiz éves jubileumá
nak és együtt keseregtek, együtt re
ménykedtek a trianoni határoknál.

Ez a pünkösdkor fonódotl lelki 
kapocs az elutazásnál állta ki az első 
tűzpróbájál. Vége, hossza sem volt 
a búcsúzkodásnak és könnyek csil
logtak valamennyi öreg diák szemé
ben, amikor elindult velük a vonat. 

*
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váci öreg piarista diák érkezeit Sá
toraljaújhelybe. Fogadásukra megje
lentek dr. O r b á n  Kálmán polgár- 
mesterrel az élen a sátoraljaújhelyi 
piarista öreg diákok, a piarista gim
názium igazgatója, tanári kara és a 
vendéglátó házigazdák.

Kölcsönös bemutatkozások után 
valamennyien szállásukra mentek és 
este V órakor

iamerktdési estre
gyűltek egybe a városi Vigadó nagy
termében. Itt dr. Tó t h  Dezső kir. 
törvényszéki elnök, a sátoraljaújhelyi 
piarista diákszövetség társelnöke kö
szöntötte a váci piarista öreg diá
kokat nehány keresetlen mondatban,

egyetlen lakott helye.ahol nem 
tudnak a magyar fájadalom, a 
magyar meg nem alkuvás hir
detőjéről : a Magyar Kálváriáról.

Mozduljanak meg végre.

igazi baráti lélekből fakadóan. Az 
üdvözlésre dr. Ka r a y  K r a k k e r  
Kálmán ny. főispán válaszolt már az 
első percekben fonódott barátság 
melegségével.

Késő éjjeli órákig maradtak együtt 
az öreg diákok fiatalokat megszé
gyenítő vidámsággal.

Másnap reggel
már a korai órákban tizennyolcán 
Hollóházára rándultak autókon, hogy 
megtekintsék a kerámiai gyárat és a 
vidék szépségeit.

Fél 9 órakor már ismét mindany- 
nyian együtt voltak a piaristák temp
lomában, hogy részt vegyenek a Pro 
Patria szent misén, melyet H a n n i g 
István kormányfőtanácsos, a piarista 
rend vagyonának kormányzója ce
lebrált két öreg diák miniszlrálása 
mellett. Orgonán S c h o e p f 1 i n 
Lajos póstafőigazgató játszott.

A szent mise után nehány öreg 
diák a köztemetőbe ment, ahol dr. 
S z i I a s s y Tibor székesfővárosi 
felsőkereskedelmi iskolai tanár, ta. 
nulmányi felügyelő koszorút helye
zel! H a I m y László volt váci pia
rista gimnáziumi igazgató sírjára.

A többiek addig
a diákhosak emléktáblájánál

gyülekeztek, hogy áldozzanak a vi
lágháborúban elesett diákhősök em
lékének. A váci öreg diákok nevé
ben dr. 1 n c z é d i M a i s z n e r Já
nos mondott megrázóan szép em- 
lékbeszédel és helyezett el koszorút 
az emléktáblán.

A kegyeletek ünnepség a Himnusz 
fenséges hangjaival záru l, amelyet a 
jelen voltak együtt énekeltek.

A temetőben járt öreg diákok

visszaérkezése után felsorakoztak a
váci és sátoraljaújhelyi öreg diákok, 
a gimnázium jelenlegi tanulói és el
indultak

a Magyar Kálváriához,
hogy áldozzanak a magyar fájdalom 
megtestesítéseként épült emlékmű
veknél.

A kegyeletes ünnepség a főgim
názium énekkarának énekével kez
dődött. Az ünnepi beszédet N é 
me t h  Jenő gimnáziumi igazgató 
mondotta. Mélyenszántó beszédében 
hálát adott Istennek, hogy a váci 
piarista diákszövetség 15 éves fen- 
állásának ünnepét ebben a határvá
rosban, az első magyar zarándokhe
lyen ülheti meg, — a váci diákszö
vetség nevében megfogadta, hogy a 
zarándokhelyen szerzett mély im
pressziókat örök időkre megőrzik és 
társadalmi különbség nélkül, minden 
válaszfalat ledöntve fognak dolgozni 
az ország jobbrafordulásán. Majd 
megemlékezett a rendfőnök 10 éves 
jubileumáról.

C s i z y Tibor ez éven érettségizett 
piarista diák szavalta el nagy hatást 
keltve Kalászy Erzsébet „Trianon* 
c. versét, majd a dalárda éneke után 
dr. O r b á n  Kálmán polgármester 
mondotta el gondolatokban gazdag 
záróbeszédét.

Az ünnepség a Himnusz hangjai
val ért véget.

Délben ismét a Vigadó nagyter
mében gyülekeztek az öreg diákok, 
ezúttal

táraasebédre,
amelyen 80-an veitek részt. Az első 
felszólaló Szepesi Bódog volt, aki 
felolvasta a rendfőnök üdvözletét s azt 
a táviratot, amelyben dr. Szűcs Ist
ván ny. államtitkár és dr. Orbán 
Kálmán polgármester a váci és sá
toraljaújhelyi piarista diákszövetsé
gek nevében köszöntik a rendfőnö- 
köt 10 éves jubileum] alkalmából.

Dr. Orbán Kálmán köszöntötte a 
váci öregdiákokat, akiknek nevében 
dr. Szűcs István válaszolt. Dr. 
Schoepflin Lajos a TESz nevében 
üdvözölte a Magyar Kálváriához za
rándokolt öreg diákokat, dr. Inczédy 
Maiszner János a vendéglátásért 
mondott köszönetét és meghívta a 
sátoraljaújhelyi diákszövetség tagjait 
Vácra.

A váci piarista
öreg diákok pünkösdi zarándokúba

Megható ünnepség a Magyar Kálváriánál

LDMENFELDJENŐ “ FIAI
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Nagy hálást kellett dr. Dubay Ist
ván felszólalása, aki a hölgyeket kö- 
szöntötte. Szepesi Bódog a zarán
dokul rendezójél: Jakabfy Kálmán 
Ogyvezeló elnököt éltette. A felszóla
lások sorát Schuszter János posta
igazgató zárta be, aki a tóle meg
szokott tűzzel ecsetelte a magyar fáj
dalmat és fejezte ki reményét a mi
előbbi magyar feltámadásban.

A bucsúzkodáa 
a vasútállomáson meghatóan szép 
volt. Régi diákemlékeket ébresztett

a lelkekben, amikor a vasúti kocsik 
mellett állva, majd a vasúti kocsik
ban felhangzott az öreg diákok ajkán 
a „Ballag már a vén diák" és a 
„Gaudeamus jgüur" telkekbe markoló, 
könnyeket fakasztó dallama.

Könny csillogott a távozó és itt
maradt öreg diákok szemében, ami
kor megindult a vonal, hogy elvigye 
a megcsonkított határszéli város 42 
újabb barátját, negyvenkét hirdetőjét 
a magyar feltámadásban való rendít
hetetlen hitünknek.

A város parlamentjéből
Tizenhét ügy egy félóra alatt

Kedden délután 4 órakor köz
gyűlésre ült össze a város kép
viselőtestülete dr. Orbán Kál
mán polgármester elnökletével. 
A rendes tárgysorozaton öt, a 
póttárgysorozaton 11 ügy sze
repelt és mind a 16 üggyel egy 
félóra alatt végeztek. Egyetlen 
tárgynál sem akadt felszólaló. 
Minden esetben azelőadóí javas
latnak megfelelően határoztak.

Az érdekesebb ügyekről kü
lön cikkekben számolunk be. 
Ezúttal csak a kevésbbé érde
kes határozatokról számolunk 
be.

Mindjárt a közgyűlés elején 
a Kossuth-kaszinó bérleti ügyé
vel foglalkoztak. Leszállították 
az évi bért 1200 pengőre.

A junius 19-i járási és váro
si levente napra ideérkező fo

gatokat mentesítették a köve- 
zetvámfízetés alól.

Megbízták a polgármestert, 
hogy a városi vadászterület bér
letére a Zempléni Vadásztársu
lattal kössön szerződést 1105 
pengő évi bér mellett.

Újból állapították meg a vá
rosi tisztviselők és alkalmazot
tak villanyáram díjkedvezmé
nyét. A polgármester 3000 kw.- 
ig, a legalább középiskolai érett
ségihez kötött állásokra megvá
lasztott tisztviselők 2400 kw.-íg, 
a kezelőszemélyzet évi 1800 
kw.-íg, az altisztek és szolgák 
évi 1200 kw.-ig fogyaszthatnak 
víllanyáramotkedvezményes díj
tétel mellett. Az engedélyezett 
mennyiségen felül fogyasztott 
áramért teljes dijat tartoznak fi
zetni.

M e g n y í l t  a z  id e á l is  n y á r i  m u la tó

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 rk a s  S á n d o r elsőrangú cigányzenkara muzsikál

Megtalálták az anyagi fedezetet is
Mirt adtunk annak idején arról, 

hogy a polgármester a vármegye fő
ispánja utján kérte báró Láng Boldi
zsár országgyűlési képviselőt, az Or
szágos Tüdőbeteg Szanatórium Egye
sület elnökét, hogy Sátoraljaújhelyben 
is állítsanak fel egy tüdőbeteggondozé 
intézetet a város által rendelkezésre 
bocsátandó telken.

Br. Láng Boldizsár készséggel tett 
eleget a város kérésének, csupán azt 
kötötte ki a Tüdőbeteg Szanatórium 
Egyesület, hogy a város járuljon hoz
zá 4000 pengővel a beruházási költ
ségekhez és nyújtson a létesítendő 
Tüdőbeteggondozo intézetnek évi 2800 
pengő hozzájárulást. A Tüdőbeteg 
Szanatórium Egyesületnek ez a kí
vánsága első pillanatban nehéz hely 
zet elé állította a várost, mert nem 
tudta honnan teremtse elő a szüksé
ges anyagiakat.

Most azonban ez a nehézség is

elhárult. A napokban Fáy István fő
ispán értekezletet hivott össze ebben 
az ügyben és ezen megtalálták a fe 
dezetet a költségekre. A beruházási 
költségekből 3000 pengőt a vármegye 
folyósít, 1000 pengő fedezetéről pe
dig a város gondoskodik az 1938 évi 
költségvetés keretében. Az évi hoz
zájárulásból 1600 pengőt a vármegye 
vállalt magára, mig 1200 at a város. 
Ez az 1200 pengő hozzájárulás azon 
bán csak 400 pengő költségtöbbletet 
jelent a városnak, mert é\i 800 pen
gővel eddig is segélyezték az Erzsé
bet közkórházban folyt tüdőbeteg 
gondozást és ez a hozzájárulás most 
természetszerűleg megszűnik.

A legutóbbi közgyűlésen a képvi
selőtestület egyhangúlag hozzájárult a 
megállapodáshoz. Most már tehát 
semmi akadalya a tüdőbeteggondozo 
intézet létesítésének.

Uj polgármester helyettest 
jelölt ki a képviselőtestület

Az alispán visszaállította a régi rendet
A város képviselőtestülete 

keddi közgyűlésén a polgármes
ter helyettesítése ügyében is in
tézkedett. A polgármester beje
lentette, hogy dr, Azary Prihoda 
József főjegyző nagy elfoglaltsá
gára hivatkozással nem vállalja 
a további helyettesítést. Egyide
jűleg javaslatot tett, hogy a fő
jegyzőt mentsék fel a helyettesí
tés kötelezettség alól és a pol
gármester helyettesítésével de
cember 25-ig terjedő hatállyal 
dr. Bísztray László főügyészt 
bízzák meg. A képviselőtestület 
a polgármester javaslatának 
megfelelően intézkedett.

A polgármester 8-án eltávo
zott három heti szabadságra és 
az ügyek vitelét átadta dr. Biszt-

ray László főügyésznek, 9-én, 
délután azonban alispánt in. 
tézkedés érkezett a városházára, 
amelyben az alispán — hivat
kozással arra, hogy a törvény- 
hatóságokban törvény tiltja a 
főügyészeknek az alispán helyet 
tesitését — nem engedi meg, 
hogy a városi főügyész helyet
tesítse a polgármestert és vissza 
állítja a régi rendet.

Egyidejűleg utasítja az alis
pán a polgármestert, hogy sza
badságról való visszaérkezése 
után hívja össze a képviselő
testületet és hozasson uj határo
zatot a helyettesítés ügyében.

Az ügy jogi vonatkozásaival 
legközelebb fogunk foglalkozni.

Nyári férfi szövetek 
tropikálok

Nagy választékban — Olcsó á ra k !
K l e i n  K á l m á n

divatháza
SÁTORALJAÚJHELY

Takarékossági bevásárlóhely — Vidékre minták

Országos versenyen elsők lettek
valamennyi várme
gye leventéi közül 

a zemplénvármegyei leventék
Országszerte feltűnést keltő hatal

mas sikert arattak a zemplénvárme
gyei leventék pünkösd ünnepén 
Székesfehérváron. Ezen a napon az 
ország valamennyi vármegyéjének 
legkiválóbb leventeOkölvívóit gyűjtöt
ték össze, hogy nemes versenyben 
döntsék el az elsőség kérdését.

4 zemplénvármegyei leventék mű
ködéséhez a legszebb reményeket 
fűzlék. Legfőbb vezetőjük vitéz Teleky 
Sándor allanácsnok, közvetlen fel
jebbvalójuk Ferencz András sport
szakelőadó volt. Ilyen kiváló sport
emberek felügyelete alatt előkészített 
csapattól természetszerűleg megköve- 
telhették a legnagyobb sportteljesít
ményt.

De leventéink míg is feleltek a 
várakozásnak.

Az országos ökölvivóverse-
nyen első helyen végeztek
Északpest és Szolnok elölt,

Északpest leventéi ugyanis csak má
sodik és Szolnok leventéi csak har
madik helyen végezlek a pontszámok 
alapján.

Az egyéni eredmények a követke
zők :

Papirsulyban harmadik Szlahó Sán
dor Szerencs.

Légsulyban második Lukács József 
Sátoraljaújhely.

Bantamsulyban Magyarország iy38. 
évi bajnoka lelt minden ellenfelének

legyőzése ulán Halász Béla Sáros
patak.

Pehelysúlyban második Rozgnnyi 
Gyula Sárospatak.

Könnyüsulyban harmadik Jakab 
János Szerencs.

Kisnehézsulyban harmadik Nagy
laki László Szerencs.

Versenyen kivlll indult még birkó
zásban Bánfalvi István sátoraljaújhelyi 
levente és első helyen végzett.

ma már európai hirfi Fedett gyógy
medencék Ivócsarnok, inhalatórium, 
strandfürdő. Páratlan eredményes 
fürdő, — ivó és belélegző kúrák. A 
fürdőt ffajduszoboszló 73 és 78‘-os 
sós, jódos, brómos. hidrocarbonatos 
hévvizei táplálják. 3000 liter fórróvlz 
percenként. Magyar és németnyelvű 
Ismertetővel készséggel szolgál á 
f ü r d ő  I g a z g a t ó s i g *
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H Í R E K
— Áthelyezés A m kir föld- 

mivelésügyi miniszter Jankó István m. 
kir. szőlészeti és borászati főfelügye
lőt, a tarcali m. kir. szőlészeti és bo
rászati szakiskola igazgatóját központi 
szolgalatra a földmivelésügyi minisz
tériumba helyezte.

— A gimnázium érettségi eredmé
nyei. A piarista gimnáziumban e hó 
1-4 és 7*en folytak le a szóbeli érett
ségi vizsgalatok, amelyek ez even is 
kivaló eredménnyel végződtek. 41 *en 
jelentkeztek érettségi vizsgára Kitün 
tetéses érettek : Bodnár Béla, Csrzy 
Tibor, vitéz Komporday Pál, Gáliczky 
Amália és Grosz Anna. Jelesen éret
tek : Bognár István, Haas Tamás, Ma
joros András, Szekelyhidy Hál es 
Oriovits Valéria. Jó érettek : Gaal 
Béla, Gruber István, Lux Elek, Pe 
tercsák József, Peti Andor, Péterváry 
Gyula, Seress János, Szabó Pál, Szto- 
jalo.vszky Béla, Zalán Vilmos, Pataky 
Gabriella és Scheer Vera 14-en éret' 
tek és 5-öt egy tárgyból javító vizs
gálatra utasítottak

C s ú n y a  nő  
nincs többé i
A legelhanyagoltabb arcbőrt is rövid 

idő alatt megszépíti a 
v i l á g h í r ű  

n n g y e n v e d i
Kovács króm
Éjjeli littHziiálutra kék csomagolásban [zsí
rost |. Nappali használatra aársa csomagolás

ban (száraz.j.
Figyeljen a védjegyre!

— A sátoraljaújhelyi evangélikus 
leányegyesiilet műsoros délutánja, jól
sikerüli műsoros délutáni rendezel! 
a sátoraljaújhelyi evangélikus leány
egyesület a ielkészlakban. A műsor 
keretében Kiss Joli, I’ekáry Erzsébet 
és Fogarassy Gyula szerepellek. Vé
kony Sándor és ifj. Létrsy Béla pedig 
külteményeikből adtak elő nagy si
kerrel.

— Megették a zálogtárgyakat. Sik
kasztás bűntettével vádolva kerüllek 
a sárospataki kir. járásbíróság elé 
Tímár István és Tímár Károly cigándi 
lakősok. A vád szerint a lefoglalt 
zálogtárgyakat jogtalanul eltulajdoní
tották. A vádlottak azzal védekeztek, 
hogy a lefóglalt tárgyal saját maguk 
élelmezésére kellett tordilaniok. A 
A bíróság 1 — 1 havi fogházbüntetésre 
ítélte őket. Az ítélet még nein jog
erős.

— Kellemes meglepetés éri. ha 
rendszeresen használja a hires nagy- 
enyedi Kovács krémet. Eltünteti az 
arcbőr szépséghibáit, csodálni fogja 
Ön is bámulatos hatását. Az arc meg
szépül, feltűnően tiszta, üde lesz! 
Éjjeli használatra kék csomagolás (zsí
ros), nappali használatra sárga csoma
golás (száraz). Figyeljen a védjegyre I

— Nyíregyházai diákok a M a
gyar Kálváriánál, junius 7 én a 
nyíregyházai evangélikus leánygimná
zium 25 növendéke zarándokolt el 
tanári vezetesse! Sátoraljaújhelybe a 
Magyar Kálváriához. A zarándokút 
soha ki nem ölhető mély benyomások
kal telítette meg a növendékek lelkét. 
Vezető tanáruk ennek kifejezési is 
adott Szepesi Bódog, a Kálvária meg
teremtője előtt, egyben kijelentette, 
hogy a vonatoknak állandóan önteniök 
kellene a diákok tömegét ebbe a vá
rosba, hogy hazafias érzésükben meg
erősödjenek.

Női divatselymek
es nyári ruhaanyagok

Fürdőruhák, strandcikkek 
legolcsóbb árban

Klein Kálmán divatháza
Sátoraljaújhely

Takarékossági tagok bevásárlóhelye

A f elsökereskt 
állam

Esetleg fizetéskiegészitő állt
A felsőkereskedelmi iskola 

fenntartása állandó gondja a 
városnak. Bár maga az iskola 
állandóan fejlődik, a tanulók 
létszáma állandóan emelkedik, 
nem tudják eltüntetni a defici
tet a költségvetésből.

Az 1938 — 39-es iskolai év 
költségvetése is csak úgy volt 
egyensúlyba hozható, hogy 
12700 pengő hozzájárulást ál
lítottak be a városi háztartás 
terhére. Ez a hozzájárulás sú
lyosan érinti a város háztartá
sát különösen a mostani nehéz 
gazdasági helyzetben.

A város már többször kísér
letet tett az iskola állami keze
lésbe vétele iránt, azonban ed
dig minden ilyen kísérlet hiába 
valónak bizonyult. Eddig az 
igazgatón kívül csupán három

ideírni iskola 
ositását kérik
tmsegéllyel Is megelégszenek

tanár fizetésének 50 százalékát 
folyósítja az állam. Megkísérel
ték tehát annak kérelmezését, 
hogy vállalja az állam vala
mennyi tanárjfizetésének 50 szá
zalékát. Ez a kísérlet is ered
ménytelenül végződött.

A városi háztartás nehéz 
helyzetére való tekintettel a kép
viselőtestület legutóbbi közgyű
lése ismét foglalkozott a felső
kereskedelmi iskola ügyével. A 
polgármester javasolta, kérel
mezze a város újból az iskola 
államosítását,amennyiben azon
ban a kultuszkormány elzár
kóznék a kérelem teljesítése elöl 
kérjék, hogy folyósítson az is
kola részére a mindenkori ta
nári összfizetés 50 százaléká
nak megfelelő államse
gélyt.

Nem siherű
Szabadkézből adj

A városi erdőben ez éven kiter
melt tölgy, bükk és cserfát nyilvános 
árverésen akarta a város értékesíteni. 
A nyilvános árverést — amely két 
napon át tartott volna — szabálysze
rűen meg is hirdették, azonban az 
nem járt kellő eredménnyel.

Az első napon még sikerült 4i 
darab fát eladni a kikiáltási árnál va
lamivel magasabb áron, a második ár
verési napon azonban már egyáltalán 
nem akadt árvereiö.

If foárverés
ik el a város fáját

A polgármester ezért azzal a ja
vaslattal fordult a közgyűléshez, járul
jon hozzá, hogy az ez éven kitermelt 
fából értékesitésre szánt mennyiséget 
mull évi áron bárcák kibocsájtásával 
szabadkézből értékesitsék.

A képviselőtestület hozzájárult a 
polgármesteri javaslathoz és igy ez 
éven nagyobb mennyiségű fát bocsát 
forgalomba közvetlenül a közvetítő ke
reskedelem kikapcsolásával a város.

A pünkösd más
Sátoraljaújhelyben

Pünkösd másodnapján délután két 
óra tájban vészes felhők gyülekeztek 
Sátoraljaulhely felett. Szinte már előre 
lehetett érezni a vihar közelségét. Ne-

>odnapi jégverés
10-60 % jégkár
gyedhárom órakor hirtelen forgószél 
keletkezett, hatalmas tömegben zuhant 
«lá az eső és mogyoró nagyságú jég 
verte az utcákat.

Elsőrangú konyha. Mérsékelt árak.

Színház után találkozzunk 
a Városi Vigadó éttermeiben

A n. é. közönség szives támogását kéri

OROSZ BARNA
v en d é g lő s

Figyelmes kiszolgálás. Hegyaljai Jaiborok.

Az emberek kétségbeesetten mene
kültek fedél alá és a gazdák kétség’ 
beesetten várták a vihar megszűnését. 
A jégverés mintegy fél órán kopogott 
az ablakokon, a zivatar azonban még 
azontúl is kitartott egy teljes óráig.

A jégverés pásztaban érkezett a 
Szárhegy felöl és onnan a Várhegyen 
keresztül a br. Waldbolt tanyájának, 
majd tovább Alsóbereckinek húzódott.

A szőlőben és gyümölcsösökben 
— amerre a jégeső etvonuit — 10— 
60 százalékos kárt okozott. De lege 
nagyobb volt a^kár azokban a szőlők
ben, ahol régen, vagy egyáltalán nem 
kötöztek. Ezeken a helyeken a szé
pen fejlődő hajtásokat a mutatkozó 
terméssel együtt a szélvihar letörte.

Dr. br. Waldbott tanyáján a kala 
szos terményekben és cukorrépában 
okozott jelentős kárt a jég.

Alsóbereckiben a jégverés okozta 
kár a jégérte helyeken 30-4<) százalék

A vármegye egyéb helyein nem volt 
jégeső, a déli részeken még eső sem 
volt.

Hölgyeim é* Uraim figyelem!
Angol magyar

szenzációs vegyészeti találmány
Nincs többé szükség különféle 

krémekre mert a

LORD lyorsborotvakrém
a világ legjobb arc és kéz

ápoló krémje. Á ráncosodást meg
akadályozza sőt állandó használat
mellett meglévő ráncokat is eltünteti

Kapható minden szakiizletben I

— Rendőrségi kinevezés. A m.
kir. belügyminiszter Kopcsó András, 
sátoraljaújhelyi lakost a m. kir. állam
rendőrség sátoraljaújhelyi kapitánysága 
hoz dijnoki minőségben alkalmazta. 
Kopcsó András már el is foglalta hi
vatalát.

— Vasárnap töltik be a reformá
tus lelkész! állást. A sátoraljaújhelyi 
református egyház június 12-én dél
előtt közgyűlést tart a templomban. 
A közgyfdés egyetlen tárgysorozati 
poutja a Kiss Ernő elhalálozásával 
megüresedett lelkészi állás betöltése 
ügyében való végleges döntés.

— A G azdasági Egyesület köz
gyűlése. A Zemplénvármegyei Gaz
dasági Egyesület folyó évi junius hó 
17-én, pénteken délelőtt II órakor 
tartja Sátoraljaújhelyen, a vármegye- 
háza nagytermében évi rendes köz
gyűlését, melyre az egyesület tagjait 
ezúton is meghívják. Az iga/gatóválaszt- 
mány a közgyűlést megelőzően dél
előtt 10 órakor tart ülést.

— Noegyleti közgyűlés. A sátor-, 
aljaujhelyi Izraelita Nőegylet május hó 
26-ról elhalasztott évi rendes közgyű
lését junius hó 12-én, vasárnap d. u. 
3 órakor tartja a statusquo izr. hitköz
ség tanácstermében. A Nőegylet ve
zetősége ezúton is kéri tagjait, hogy a 
közgyűlésen minél nagyobb számban 
megjelenni sziveskedjenek.

— A Színházi Újság negyedik szá
ma talán az eddigieknél ötletesebb 
tartalommal és izletesebb kiállításban 
jelent meg. Színházi intimitásokon kí
vül hozza e teljes heti műsort és a 
darabok tartalmát.

Slsőrendii bútor, trimo, 
nagy kredenc és egyéb 
berendezési tárgy eladó
Gint a kiadóban
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Végleg rendezik
a görög katolikus templom előtti teret

A belügyminiszter hozzájárult a rendezéshez

Hírek
Sárospatakról

Dr. gr. Hoyo* Viktor búcsúztatása — 
Janka Károly esperesl beiktatása — 
A teológia akadémia u] Igazgatója

A nyugalomba vonult dr. gr. Hoyos 
Viktor főszolgabírót f. hó 4-én bú
csúztatta a sárospataki járás tisztvi— 
selókara, nyilvánosan is hangot adva 
annak a kivételes szeretetnek, ame
lyet volt főnökük iránt mindenkor 
éreztek.

A búcsúztatás első része a köz
ségháza tanácstermében folyt le, ahol 
elsőnek egyelőre ideiglenes utódja, 
vitéz Füzesséry Sándor köszönt el 
tőle a járás és községi tisztviselők 
nevében. Bejelentette egyben, hogy 
a járás tisztviselőtársadalma volt fő
nöke emlékének megörökítésére ala
pítványt létesít, amelyből a járás jegy
zőárváit fogják segélyezni.

Délben 1 órakor 200 terítékes tár
sasebéden köszönt el főszolgabírójá
tól a járás közönsége. Az első felkö
szöntőt Fáy István főispán mondotta 
a kormányzóra, majd Harsányi Gyula 
és Valter József köszöntötték dr. gr. 
Hoyos Viktort.

*
ünnepélyes keretek között iktatták 

szerdán délelőtt Janka Károly alsó 
zempléni reformátns esperest. Az 
ünnepélyes beiktatás a sárospataki 
nagytemplomban folyt le és azou 
vettek Farkas István püspök, Enyedy 
Andor egyházkerületi főjegyző, gróf 
Bethlen Pál gondnok, Bernáth Aladár 
ny. alispán és még számos előkelő
ség vett részt.

a templomi isteni szolgálatot dr. 
Marton János teológiai tanár végezte. 
Az uj esperest gr. Bethlen Pál gond
nok köszöntölle, aki ezután elmon
dotta gondolatokban gazdag beszédét. 

*
Dr. Mátyás Ernő teológiai akadé

miai igazgatói megbízása július el
sejével lejár. Az akadémiai igazgatói 
állásra egyhangúlag dr. Zsíros József 
akadémiai rendes, egyetemi ;magán- 
tanárt választották meg. Dr. Zsíros 
József az ország legfiatalabb főiskolai 
igazgatója.

— Újabb háztartási tanfolya
mok a várm egyénkben. A Zemp* 
Irnvármegyei Gazdasági Egyesület az 
év nyarán újból megszervezi a 6 hetei 
háztartási tanfolyamokat. Az első Sá* 
toraljaujhelyen augusztus hó 1 én kez
dődik. Az elmúlt tanévben hét tan
folyamot rendeztek, melyeknek sikere 
biztosítja a további szervezést. A tan
folyamok iránt érdeklődők forduljanak 
a szervező vármegyei gazdasági egye
sülethez.

— Nem töltik be a második váro
si szülésznői állást. A város eddig 
két szülésznőt alkalmazott, akik a sze
gényebb néposztálynak tartoztak ren
delkezésére áilani. Az egyik szülésznő 
korára való tekintettel megvált az ál
lásától és igy megüresedett egy szü
lésznői állás. A legutóbbi közgyűlés 
úgy döntött, hogy a második szülész 
női állást nem tölti be, mert a város
ban évente mindössze 16 ingyenes 
»zü és van és ennek ellátására egy 
szülésznő elegendő.

— Az Ojtág uj száma ismerteti a 
talajgyökeres nyilaspropogandát, be
mutatja, hogy udvaroljak körül a libe
rálisok Imrédyt. Nagyon jók 'még az 
állandó mulatságos rovatok is Nagy 
Imre népszerű vicclapjában Ára 16 
fillér.

Régi terve a polgármesternek, hogy 
az Erzsébet királyné uccán a görög 
katolikus templom előtti teret rendezi. 
A tér rendezése tárgyában mar régen 
tárgyalt a polgármester az egyházzal, 
terület átengedése iránt.

A tárgyalások eredménnyel zárul
tak. Az egyház kötelezettséget vállalt, 
hogy a tér rendezéséhez szükséges 
335 -öl területet díjtalanul átengedi 
a városnak, viszont a város arra vál
lalt kötelezettséget, hogy a szükséges 
keritést megépítteti és azt karban 
tartja.

Á tér rendezésének és a kerítés 
építésének költségei 5220 pengővel 
terhelik a várost és mert a költségekre 
költségvetési fedezete nem volt, a tér-

A múlt év nyarán a miskolci ál- 
lamrendőrség félreeső helyén találtak 
egy kilogram súlyú aranyrudat, 490 
csebkoronat és 10 osztrák schiiinget. 
A rendőrség a különös lelet ügyében 
erélyes nyomozást indított Meglkellett 
állapítani, hogy ki dugta el ezeket az 
értékeket

A nyomozó hatóság gyanúja Lei- 
kovics Hermán sátoraljaújhelyi ima
könyvkereskedőre irányult, akit előző 
nap megmotoztak és akiről megállapí
tották. hogy közvetlenül a nyomozás 
elölt a félreeső helyen volt.

A valutaügyészseg váeat emelt elle
ne lizetési eszkükkel elkóvetet vissza
élés bűntette miatt s a büntetőtör-

rendezés munkálataihoz nem lehetett 
hozzáfogni.

A képviselőtestület legutóbbi köz
gyűlésén bejelentette a polgármester, 
hogy most már minden akadály elhá
rult és rövidesen hozza kezdenek a 
terület rendezéséhez.

A belügyminiszter ugyanis jóvá
hagyta a görög katolikus egyházzal 
létesített megállapodást és hozzájárult 
ahhoz, hogy az 5220 pengős költség
ből 4000 pengőt az 1937. évi záró- 
szamadáshan elért megtakarításokból 
fedezzenek és 1220 pengő kiadást az 
inségakció keretében számoljanak el.
A képviselőtestület tudomásul vette a 
miniszter döntését és hozzájárult a 
munkálatok mielőbbi megkezdéséhez.

vényszék. mint valutahiróság, a perbeli 
adatok alapján megállapította bűnös
ségét és háromhónapi fogházra Ítélte.

Az ügyészség fellebbezése folytán 
most tárgyalta ezt az ügyet a kir. 
Kúria dr. Bol a Árpád tanácselnök ve
zetése mellett tarlott tárgyaláson. A 
vedelem arra hivatkozott, hogy a vád
lottal szemben nincs semmi tárgyi bi
zonyíték, éppen ezért a vádlott fel
mentését kérte. Ezzel szemben a ko
ronaügyészség a büntetés súlyosbítását 
indítványozta. A kir. Kúria megsera 
misitette az elsőbiröság Ítéletet és a 
vádlott büntetését hathónapi börtönre 
emelte fel.

Két bemutató
hatalmas művészi és közönség sikere

Beszámoló az elmúlt hét színházi eseményeiről
Az elmúlt hét színházi eseményei 

kapcsán mindössze két bemutatóról 
számolhatunk, mert a többi napokat 
az eddig sikerrel bemutatott darabok 
röprizei töltötték be — ha lehet — 
a bemutató előadásoknál is nagyobb 
sikerrel.

fii két bemutató azonban úgy mfi- 
vészi, mint közönség sikerben kielé
gítő volt. Telt és majdnem lelt há
zak előtt zajlott le mindkét bemu
tató, a társulat viszont — talán há
lából — még az eddigieket is fe- 
lúlmuló művészi eredményeket pro
dukált.

Az első bemulató szombaton este 
volt. Éva a paradicsomban című há
rom ielvonásos operett került színre 
II, Neményi Lili felléptével, Szabó 
Ernő rendezésében, Csanak Béla 
dirigálása mellel). Ha csak ennyi! 
Írnánk — azt hisszük — már kel*

lóén érzékeltetnők a bemutató sike
rét. Es ha mindezeken felül még 
megemlítjük, hogy a darab buda
pesti előadásain is H. Neményi Lili 
alakította Éva szerepéi és az itteni 
bemutatón még az újhelyi közönség 
iránti rajongó szerelete is fűtötte és 
hogy a többi szereplők Halasy Ma
riska, Jurik Julcsi, Ladányi Ferenc, 
Szabó Ernő, Alszeghy Lajos, Sugár 
Mihály voliak, már teljes magyará
zatát adtuk annak a sikerekben gaz
dag, meleg, forró színházi estének, 
amely szombaton este szinte szaka
datlan tapsfergetegben nyilvánult meg.

A második bemutató Ásgulhy Er
zsébet és Sinior Miklós, eddig még 
ismeretlen szerzők darabja : Gázmér- 
gezéa a Domb ulcában volt. Maga 
a darab szokatlanul ereded. Egy 
napi hírt dolgoz fel kél részben líj 
képben, a mai kor tragédiáját dol-

Kereskedelmi és gazda
sági n y o m t a t v á n y o k  a 
legolcsóbban k é s z ü l n e k

Sátoraljaújhelyben U93DHNÍ1L
S*ócljei|yitérS. szám

A sátoraljaújhelyi valutacsempész 
büntetését hat hónapra 
emelte a Kúria

gozza fel dicséretreméltó tisztánlá
tással. És hogy a mai kornak ez a 
tragédiája a szereplők művészi tel
jesítményein felül is érzékelhető le 
gyen, arról Horváth Árpád rendezői 
zsenialitása gondoskodóit. Ilyen mű
vészi beállításban darabol az itteni 
színpadon még nem hozlak színre 
Kőműves Sándor, Ladányi Ferenc, 
Halasy Mariska, Somlay Júlia, Má' 
nyal Lajos teljes tökéllyel hozták ki 
a darab drámai szépségeit. Hogy 
pedig a drámai részek külső hatá
sukban még mélyebbek legyenek 
arról Horváth Arpáp rendezői aláfes’ 
lése gondoskodott. Azt hisszük, az 
újhelyi közönség idegeivel ennyire 
kényre-kedvre még nem játszónak, 
mint ezen az estén. Nemcsak a sze
replők, a közönség is átélte az ese
ményeket és ha egy-egy kép utáni 
rövid szünetben felszabadult az állati- 
d óideglekötötlségből,szűnni nemaka
ró tomboló tapssal igyekezeti meghá
lálni a nek' juttatott művészi élményt.

Julius 4-éa Miskolcon 
zarándokol a Szent 

Jobbhoz ZempléuVóruie- 
gyelakossága

A  Szent István jubileumi év al
kalmából aranyvonalon viszik körül 
a Szent Jobbot az országban. A 
magyarság szent ereklyéje julius 4- 
én érkezik Nyíregyházáról Miskolcra, 
hol nagy ünnepélyeséggel fogadják.

Négy vármegye, köztük Zetnp- 
lénvármegye törvényhatósága is kép
viseltetni fogja magát abban a kör- 
menetben, melyet a Szent Job
bal rendeznek Miskolcon.

A  nagyszabású ünnepség elő
készítésében Zemplénvármegye is 
résztvesz.

— Mindenki fizesse be az ebadót.
A városi adóhivatal hirdetményhen 
figyelmezteti az ehtulajdonosokat, hogy 
az évi ebadót legkésőbb 20-ig (fizes
sék be és az ebédjegyet váltsák ki, 
mert elleneseiben ellenük nem ciak a 
végrehajtási, hanem egyidejűleg a ki- 
bágási eljárást is folyamaiba teszik. 
Az ebvédjegyet csak az oltási igazol
vány (elmutatása mellett adjak ki Akik 
az oltási igazolványt még nem kaptak 
meg, azok részére az ebadó befizeté
se alkalmával adnak ki igazolványt.

— A honvédség legénységének át
vonulás alkalmával a szállásadók ré
széről kiszolgáltatott étkezésért a 
katonaság által fizetendő térítés. A
honvédelmi miniszter a honvédség le
génységi állományú egyéneinek átvo
nulás alkalmával a szállásadó részéről 
kiszolgáltatott étkezésért a honvéd köz
igazgatás által lizelendő térítés össze
gét az 1938. évre érvényesen szemé
lyenként és naponként 55 füléiben 
állapította meg. Átvonulási élelmezés
nek igénylése esetében a szállásadó az 
előirt déli étkezést] éspedig szemé
lyenként 0 28 kilogramm hőst (lehe
tőleg marhahúst) és még egy, a hely
ben szokásos második tál ételt köte
les kiszolgáltatni. Kenyér a szállás
adótól nem követelhető.

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

Laptulajdonos :
Londesmann 1*1. és Társa

Készült:a Vajda-könyvnyomdában 
Sátoraljaújhely
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