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Megjelenik minden szombaton.

Szerkesztőség es kiadóhivatal:
Sátorai! ujlielv.

Mim már a vén didfí. . .
(D. 1,) Kedves és meghaló 

volt az a diAkbaüagAs, melynek 
•ezelőtt egy héttel tanúi voltunk, 
amidőn a sátoraljaújhelyi fő
gimnázium nyo'csdik osztályá
nak tanulói, lelkűket kissé fá
radtan az ősi diákdalba öntve 
kis bajtársaiktól kisérve, elhagy
ták az iskola padjait s jelké
pesen beléptek az életbe.

Hasonlított e szivetérintö je
lenet ahhoz, midőn az ugyan
csak felvirágzott fiatalság, hoz- 
zátartozóinak könnyei, a még 
fiatalabbak lelkesedése s az 
öregebbek meghatottságának kö
zepette, a harc mezejére indult. 
Fiatal katonáinkat a halál hivla 
s ők mentek, hogy azon ke
resztül is győzzenek, az iskola 
padjaiból kilépő ifjainkat az 
élet hivja s ők mennek, hogy 
azon keresztül is diadalmas
kodjanak.

A bibliai Jákóbnak álmában 
égi lajtorja jelent meg, mely a 
földet az éggel kötötte össze, 
s a magasból lesugárzott fény
ben azon angyalok szálltak fel 
és alá.

Régebbi fiatalságunk, balla
gásakor szintén látta még e 
lajtorját s a gyermekek megin
gathatatlan hitével tudta azt, 
hogy a nagy fényességből ré
szükre bocsájtatott az alá, azon 
nekik lesz joguk járniok. A  ma 
fiatalsága, korai vénséggel, nem 
látja már fénylőnek a magasba 
szállás eszközét. De mert ten
nie kell, nehéz küzdéssel fok- 
ról-fokra kapaszkodik fel a kor- 
hadtsága miatt leszakadással 
fenyegető hágcsókon s igy is 
csak félig érhet föl s olt már 
tisztán látnia kell, hogy az égi 
jármi! derékon ketté tört, to
vább nem járhat, s az a töp
rengés szállja meg mit tegyen? 
Megkiséreljen-e még egy lépést, 
melylyei feltartózhatatlanul a

! légüres térbe zuhan avagy ed- 
: dig szerzett nehéz tapasztalatai 

birtokában fokról-fokra száll- 
• jon-e alá, avagy egyszerrecsusz- 
szon-e vissza ?

A ma fiataljai a vitágromlás- 
nak martyrjai, de miként báró 
Kemény mondja : „a gondvise
lés kegyelme gyakran rejt a 
keserűbe is valami vigasztalás", 
hogy ne szokjunk el se a re
ménytől sem a szeretettől s a 
szétdarabolt magyar föld részei 
teljesíthetnek külön oly hiva
tást, mellyel együtt bizonyos 
korszakokban képtelenek volná
nak belölteni-“

Igen, valahogyan úgy érez
zük, hogy a szenvedések s csa
lódásokban örömtelenül vergő
dő mai magyar ifjúság fogja 
megváltani azt a nagy emberi 
gondolatot, amit az igazi de
mokrácia jelent. A gazdasági 
szempontból szerencsésebb kor
ban a tanult fiatalság önkénte
lenül elkülönült azoktól a dol
gozóktól akik kenyerüket első
sorban kézi munkájukkal, ke- 
vésbbé becsült foglalkozásuk
kal keresték. A derékban ket
tétört lajtorja pályaíöröttjei, szel
lemi erejük teljes birtokában, 
maguk is vállalják ezen eddig 
igaztalanul lenézett foglalkozá
sokat, s fenntartva igazi barát
ságukat azokkal akik látszólag 

1 fenn maradtak s a közös mun
ka szeretetében megerősítve 
vonzalmukat azokkal akik lát
szólag lenn voltak, természete
sen kiemelik helyükről azokat 
a válaszfalakat, melyek a be
csületesen dolgozókat eddig el
különítették s ezen hősi mun
kájukkal ténylegesen megvaló
sítják azt a magyar testvérisé
get, mely eddig csak a szó
noklásokban volt meg.

A szétdarabolt ország min
den részén hasonló a helyzet.

Nfiunk a túlzsúfoltság, meg- i uj Nagy-Migyarország korában 
szál olt tei illetek-, n a magyar mindnyájunkat készen fog la- 
ifjuság üldözése mialt. -ülőn- látni.
külön teljesítik tehát azt a hí- . Meghatóban, az elmaradha- 
vatást is, melyet együttesen ré- tailan jobb magyar jövőben 
gi Nagymagyarország korában bízva, lopva könnyeket törölve 
képtelenek voltak betölteni, szer tetlel néztük, hogy: —• 
melynek áldásos eredménye ballag már a vén diák . . .

Veszett fejszének a nyele
Dr Görgey István az érettségi biztosa a buda
pesti kereskedelmi akadémiával kapcsolatban 

működő kereskedelmi iskolának

Ismeretes, hogy a középiskolák 
érettségi vizsgálatain a kulluszkor- 
mányt az úgynevezett miniszteri 
érettségi biztos képviseli. Legtöbb
ször tanügyi ember, szakiskolánál 
azonban pl. kereskedelmiknél ka
marai elnökök, miniszteriális tiszt
viselők vagy pénzintézeti vezetők.

Azoknak a férfiaknak sora akik
ből a miniszter az érettségi biz
tosi feladatra válogatni szokott, a 
legutóbbi napok tanúsága szerint 
az országgyűlési képvise lökkel bő
vült.

Ezt a megállapítást igazolja 
ugyanis, hogy dr Görgey István a 
sátoraljaújhelyi választókerület or
szággyűlési képviselője, mint érett

ségi biztos kiküldetést nyert a bu
dapesti kereskedelmi akadémiával 
kapcsolatban működő kereskedelmi 
iskolához.

Nem volna ellene a kritikának 
szava. Ka a megbízatás nem járna 
anyagi szolgáltatással- A miniszteri 
biztos tudvalevőleg részt, még pe
dig nagyobbik részt kap az érett
ségi dijakból. Megérdemli dolgo
zik érte.

Görgey István is megérdemli, 
mert dolgozni fog érette. Azonban 
még egy hét sem telt el, hogy az 
országgyűlési képviselő igazgatósági 
tagságaitól megvált és már is itt a 
rekonpenzáció.

A veszett fejszének a nyele.

Stszenvedte testvére Helyett 
a fog Ház 6iin tetést

vagy hogyan értelmezik Mikóházán a testvéri szeretetet

Emri Miklós mikóházai gazdálkodó 
egy szép virágos vasárnapon mé
lyebben talált a pohár fenekére nézni; 
a túlfűtött hangulatnak közcsend el
leni kihágás leli a vége. ennek pe
dig egy bírói Ítélet, mely a virtusos 
legényt egy napi fogházzal sújtotta.

Ahogy elkövetkezett a büntetés 
kilöltésének ideje, Emri uram tiszte
lettudóan megjelent a sátoraljaújhelyi 
kir. törvényszék fogházában és je
lentkezett a büntetés elszenvedésére. 
Ki is töltötte.

Idflk múltával azután valahogy ki
tudódott, hogy nem Emri Miklós 
töltötte ki a büntetést, hanem 21 
éves testvére József.

Tekintettel pedig arra, hogy a

magyar büntető perrendtartás a test
véri szeretet ilyetén jutalmazására is 
lartaimaz paragrafust az Emri fiuk 
kénytelenek voltak a jutalom álvé
tele céljából kedden a sátoraljaujhe- 
lyi kir, törvényszék előtt megjelenni.

A Köröskényi tanács osztotta ki a 
jutalmat, azonban nem a megnyilat
kozott testvéri szeretet, hanem köz- 
okirathamisitás vétségéért, még pe
dig felenként 3—3 napi fogházat.

És mert az ügyészség e! akarta 
kerülni, hogy az összetartó család
nak esetleg egy másik áldozatkész 
tagja jelentkezzék a büntetés elszen
vedésére, a két Emrit mindjárt ott 
is tartották.



2. oldal Újhelyi Hírlap—Felsömagyarországi Hírlap 17. szám

H Í R E K
K özlem ények  é t  e lő fizetési d i

ja k  „F elsőm agyarország i H írlap" 
posta fiók  67  S á to ra ljaú jh e ly , il
le tv e  a  N em zeti H ite lin téze t fiókja
30.231 sz. p o s ta ta k a ré k p é n z tá ri 
szám lája c ím re  kü lden d ő k .

Nagy irodalmi kedvezmény 
a Felsöm agyarországi Hírlap  

előfizetőinek.
jR Sátoraljaújhelyben JCazittczg 

utca I szám alatt, május hó 1-én 
msgngilott £öu> JVUrton Uölcsön- 
köngvtárával olvasóközönségünk ér
dekli) szolgáló elb’ngös megállapo
dást sikerült kötnünk.

JVtinden, május hónapban belépő 
uj iliffizetíink összesen 4 pengő díjért 
negyedévre kapja a Jelsömagnaror- 
szági Jíirlapot ®s uggancsak negüed- 
évi időtartamra egy kötet erejéig tagja 
az irodalom legújabb remekeivel fel
szerelt hatalmas kölcsönköngvtárnak.

jA kettős előfizetés uyy lapunk ki- 
adóhivatalában, valamint £öv JVUr
ton kölcsönköngvtárában eszközöl
hető !

— Kisgyülés. Zemplénvármegye 
törvényhatóságának kisgyűlése hét
főn e hó 14-én délelőtt 11 órai kez
dettel tartja rendes havi ü ését. Ezt 
megelőzően 10 órakor a közigazga
tási bizottság ülésezik.

— Érettségi biztosok. A kegyes
rendiek vezetése alatt álló sátoralja
újhelyi reálgimnázium folyó évi 
érettségi vizsgálatainak miniszteri 
biztosa dr Szabó Dezső egyetemi 
tanár Debrecen, a városi felsőkeres
kedelmi iskoláé pedig vitéz dr 
Guothfalvy Dorner Zoltán min. tit
kár Budapest.

Peigep Gusztáv
vas, szerszám , műszaki, 
szőlészeti cikkek üzletét 

május hó elsején Rákóczi 
utca 3. (Gyarmathy ház) 

S Á T O R A L J A Ú J H E L Y

megnyitotta
— 8zent áldozás. Folyó hó 10-én 

áldozó csütörtökön 150 gyermek ré
szesült az első áldozás szentségé
ben. A gyermekek közül 130 hely
beli, ‘20 pedig a környékről való volt. 
Szent áldozás után a gyermekeket a 
Carolineum leány nevelő intézetben 
reggelivel megvendégelték.

— Uj főtitkára van a Turista Egy
letnek. A Magyar Turista Egylet 
hegyaljai osztályának választmánya, 
szerdán délután megtartott ülésében 
a lemondás folytán megüresedett 
főlilkári tisztségre dr. Pintér Viklorl 
kérte fel.

Nlár átutazó magyarokat is 
letartáztatnak a csehek

Neum ann László sátoraljaújhely i fogtechnikus a legújabb 
áldozat, aki négy napi rab ság  után, szerdán délben 

került szabadlábra

Egyik előző számában megírta 
a Felsömagyarországi Hírlap, hogy 
a megszálló csehek Velejte. Le
génye, Lasztócz és Mihályi köz
ségekben az ott élő magyarság 
körében tömeges letartóztatásokat 
eszközöltek és hogy a kémkedéssel 
gyanúsított egyének a kassai kerü
leti fogházban vannak őrizetben.

A rémláló csehek, mióta az 
európai politikában sok komoly 
szó esik a magyar revízióról, még 
libabörösebbek lettek. Minden ár
tatlan u asban kémet sejtenek és 
irgalmatlan kegyetlenséggel viszik 

i áldozatukat a kassai börtönökbe.
Az elmúlt vasárnap Neumann 

László közismert sátoraljaújhelyi 
fogtechnikus lett a cseh rémlátás 
áldozata.

Neumann László rokonai látoga
tására Felsözemplénbe akart utazni 
Amint a határt átlépte és sza
bályszerű útlevéllel a cseh r e n 
dőrségen jelentkezett, a szolgálatot 
teljesítő közeg lebélyegzés helyett

elvette az útlevelét, előállította a 
cseh állomásfönök hivatali szobá
jába, majd az első vonattal Kas
ára kisérte.

Kassán Neumann Lászlót a 
rendörfőkapitányság vette át es 
ané kid, Hogy kihallgatták volna 
egy cellába zárták, A kihallgatá
sára hétfőn kér ült csak a sor, ami
kor is a cseh nyomozók a legé
nyei letartóztatásokkal kapcsolatban 
érdeklődtek a fogtechnikusnál. Ö 
azonban terméízetesen semmit sem 
tudott, semmit nem mondhatott.

Három napon at folyt nagy fe
nyegetések közepette a kihallgatása, 
de eredménytelenül, amit látva a 
csehek, szerdán délben elbocsá
tották.

Jellemző, hogy minden igazol
vány nélkül engedték útra. ami 
miatt a kisállomáson újabb kelle
metlensége támadt és csak Kassára 
való telefonálás után folytathatta 
útját lakóhelyére Sátoraljaújhely
be.

Köszönjük szépen
nincs szíHtségünlt semmiféle weehend 
egyesületre, amikor rendelkezésre 
áll a turisták kipróbált országos
szervezete

Minden fillérért kár, amit

A sátoraljaújhelyi városháza ta
nácstermébe héttőn délelőtt (el
sőbb paranci összecsőditette a he
lyi és a vidéki közigazgatási élet 
reprezentánsait és a megyei város 
társadalmának számszerint 8  tagját. 

Értekezletet kellett tartani, ame- 
| lyen meghallgatandó volt egy üz- 
j leties előadás az úgynevezett Or- 
I szagos Magyar Weekend Egyesü

let című koraszülött idegenforgalmi 
alakulat ól és ennek ez előadásnak 
hatása alatt négy ezüst pengő fel
áldozásával taghelépés az egyesü
letbe.

Nem rejtjük véka alá meggyö- 
; ződésünket, nem kertelünk hosszú 

sorokon át, hanem már most elő
hozakodunk e cikkecske konklúzió
jával :

Isten ellen vétek a kútba vizet 
önteni, pazarlás minden fillér 
amelyet ennek a hosszú nevú 
egyesületnek szántak, vagy 

szánni akarnak.
Van idegenforgalmi szervünk, a 

derék turisták egyesülete, kár és 
pénzpocsekolás másnak mint ennek 
a támogatása.

m ás egyesületnek adunk

Ezen a téren ugyanis szomorú 
tapasztalataink vannak. Itt van pél
dául az Északmagyarországi Ide
genforgalmi Szövetség, amelynek 
bár dr Orbán Kálmán polgármes
ter egyik alelnöke, Sátoraljaújhelyt 
mégis mostohagyermek gyanánt ke
zeli,

Az előnyökre, amit nyújtani ki 
látásba helyez sincs szükségünk 
mert amit a weekend egyesület 
nyújt, azokat teljes egészükben 
megtaláljuk a turisták egyesületé
ben.

A terhek és kötelezettségek 
(propagandairatok, leírások készí
tése) pedig amelyek a tagsággal 
járnak és amelyek mint a város 
terhe az idegenforgalmat tulajdon- 
képen szolgálják, sokkal eredmé
nyesebbek, ha azoknak szétosztá
sáról a város maga, vagy a turisták 
útján gondoskodik és nem bízza 
arra az üzleti vállalkozásra, amely
nek Sátoraljaújhely vagy bármelyik 
zempléni község csak egyszerű 
kundsafija lesz és mint ilyen csak 
a lefizetett 4 pengők arányában 
lesz kiszolgálva.

—  H alá lo zás , özv. SchwartzSán- 
dorné szül. Weinberger Fanny 73 
éves korában Szentendrén elhunyt. 
Az elhunytban Weinberger József 
helybeli bornagykereskedő testvérét 
gyászolja.

— v. Zombory József díszes túz- 
oltótiszti megbízatása. A debreceni

I hivatásos tűzoltóság laktanyájában 
j szerdán tartották meg a kerületi tűz- 

ollószaklanfolyam záróvizsgáját. A 
vizsgálatokon vitéz Zombory A. Jó- 

I zsef helybeli tűzoltó főparancsnok, 
Zemplénv. tűzrendészet! felügyelője 
elnökölt, mint a Magyar Országos 
Tűzoltó Szövetség elnökségi előadója 

! és ugyancsak ő képvise te a Tflz- 
1 oltó Szövetséget mint a belügymi

nisztérium tíizrendészeti szakközegét 
és nyújtotta át egyidejűleg a debre- 

1 ceni hivatásos tűzoltóság 6 tagjának 
| a Szövetség szolgálati emlékérmét

— Pintér Jenő művészi sikere. A
Magyarság kitűnő rajzolómüvésze 
Pintér Jenő főldink egy jelentős és 
újabb művészi sikeréről számolha
tunk be. A legnagyobb francia re- 
vfilapok egyike a Lu legutóbbi szá
ma ugyanis nagyszerű Hitler rajzot, 
mig a Vu és a Chari Vari egy-egy 
pompás karikatúrát közölték a mű
vésztől.

— Benes hazautazott. A cseh kü'- 
ügyminiszter vasárnap délelőtt fe
jezte be agitácios körútját a meg
szállott Bereg- és Ung vármegyék
ben és délután a 6 órai gyorsvo
nattal a kis állomáson át Prágába 
hazautazott. Kíséretében volt dr 
Kabát királyhelmeci járási főnök. 
Benes ezúttal már látható is volt a 
szalónkocsi ablakában, nagy gyö
nyörűségére a cseh detektív hadnak, 
akik nagy kendőloboglalással kö
szöntötték miniszterükéi.

— Megkerült az elbujdosott kis
diák. Blancár József 14 éves kis 
gimnazista, akinek eltűnéséről előző 
számunkban hirt adtunk, szombaton 
este megtért szülei lakására.

" S T E R N  M I K S A
legkényesebb igényeket kielégítő

óra. ékszer es izimüvegkeriskedísét 
SÁ TO R A LJA Ú JH ELY  

Horthy Miklós-tér 4.
(Kincsessy ház)

a napokban m egnyitja

— A szerencsi csecsemögyilkos- 
ság ügyében tekintettel arra, hogy 
az ismeretlen tettes ellen folytatott 
nyomozás ered nényre eddig nem ve
zetett, az ügyészség az eljárást meg
szüntette.

—■ Konzuli kerestetés. A newyorki 
magyar királyi főkoniulálus kéri, 
hogy Qrünzweig Simon és Turcsi- 
sin Mihály sátoraljaújhelyi lakosok 
közöljék közelebbi címüket. (New- 
York Cunard Building Room 439, 
Morris St. Entrance).

— Színház. Kardoss Géza debre
ceni színigazgató társulata junius
25-én kezdi meg előadásainak soro
zatát a sátoraljaújhelyi városi szín
házban. A színi évad augusztus 25- 
ig tarl.
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Békebeli kedély és hangulat 
fellemezte a turisták vacsoráját

A társasvacsorának

Az elmúlt hét szombatján este 6 
órakor díszes társaság gyülekezett 
össze a Turisták házában, hogy meg
jelenésével szankcionálja a hegyaljai 
osztály ama szerencsés választását, 
mely a főtitkári székbe Matlyasovszky 
Kálmán vm. tb. főjegyzőt íillelte.

A társasvacsorának 110 résztve-

110 résztvevője volt

vője volt, a város társadalmának leg
jobbjai.

A békebeli kedélyességgel és han
gulatban lefolyt vacsorán Oláh Ist
ván, Maltyasovszky Kálmán, Mecz- 
ner Tibor dr és Csernyiczky Kálmán 
mondottak zajos tetszéstől kisért fel- 
köszöntői.

A tragikus végű tokaji muri 
bűnügyében a helyszínen lesznek 

a kihallgatások
Március utolsó napjainak egyikén 

törlént, hogy Farkas István a csobaji 
uradalom intézője, gazdasági állat
eladási k céljából bement a tokaji 
vásárba,

A vásár sikerült és Farkas István, 
zsebében 450 pengő hivatalos pénz
zel benézett egy pohár borra az 
„Aranysas” szálloda éttermébe. Alig 
néhány percnyi ott tartózkodás után 
mellé telepedik Kerner Teréz kávé
házi fdirónő, a kassza tündére és 
mert egy 29 esztendős fiatalember
nek nem sok invitálás kell, Farkas 
•István bevonul a szeparéba.

Folyik a jó tokaji bor és mire a 
hajnal dereng, az intéző elázik, vége 
a mulatságnak.

Farkas István hazatér a gazda
ságba, ahol kétségbeesetten állapítja 
meg pénze nincs egy fillér sem, ki
fosztották.

Nem sokat gondolkozik, bemegy 
az egyik raktárba, ahol a mester-

i gerendára felakasztja magát. Mire 
észrevették, halott.

Az öngyilkosság után megindul a 
csendőri nyomozás, amelynek ered
ményeként alapos gyanú merül fel, 
hogy a szerencsében intézőt a ven
déglőben leitatták, megcsalták és ki
fosztották, amiért is Kerner Teréz 
kávéházi felirónő, NVeinberger Dezső 
főpincér letartóztatásba és a sátor
aljaújhelyi kir, ügyészség fogházába 
kerülnek. A vád rablás büntette. A 
mulatság cselekvő résztvevői közül 
a harmadik érdekelt, Waszermann 
Ernő üzletvezető szabadlábon ma
radt.

A biinperben, amely a maga va
lóságában mulatja meg egy kis vá
ros kávéházi életét május hő 18, 
19 és 20. napján a helyszínen lesz
nek a kihallgatások ; figyelemmel a 
tanuk nagy számára igy rendelke- 
zetl dr Lakatos Dániel a sátoralja
újhelyi törvényszék vizsgálóbirája.

„Anyjuk holnap hozd be 
a gyerekeket"

Ezzel az óhajtással indult a börtön felé az alsóberecki-i 
gyújtogató

Alsóberecki községben még 1932- 
ben tűz hamvasztotta el Kecskés 
István ottani gazdálkodó csűrét és 
több gazdasági épületét.

Tekintettel arra, hogy a tűzesetnél 
gyanús momentumok merültek fel, 
a csendőrség megindította a nyomo
zást, amely azután rövid időn belül 
már azzal a szenzációs megállapítás
sal zárult, hogy a tüzet gyújtogatás 
okozta,

A gyújtogató is kézrekerült Rajna 
János ottani éjjeli ói személyében, 
aki kihallgatása során azzal védeke
zett, hogy a gyújtogatást a károsult 
Kecskés István felbüjtására, 20 pen
gőért követte el.

A sátoraljaújhelyi kir. törvényszék 
mindkét vádlott bűnösségét megál
lapította és Ítéletében Rajna Jánost 
egy évi, Kecskést pedig 7 havi bör
tönnel sújtotta.

A debreceni kir. tábla megváltoz

tatta az első bíróság Ítéletét, Kecs
kés Istvánt a vád alól felmentette, 
Rajna büntetését pedig 2 évi bör
tönre emelte fel

Felebbezés folytán a Kúria a na
pokban foglalkozott a bűnüggyel 
és a tábla ítéletét helybenhagyta.

A sátoraljaújhelyi kir, törvényszék 
Köröskényi tanácsa kedden délelőtt 
hirdette ki a szabadlábon levő Rajna 
János előtt a Kúria Ítéletét.

Az alsőberecki-i gyújtogató, aki 
8 gyermek apja egykedvűen fogadta 
a súlyos büntetést. Az Ítélethirdetés 
után átadta óráját a feleségének „ezt 
pedig el ne ad, de mindennap húzd 
fel." Majd kiadta a másik utasítási 
a pityergő asszonynak „anyjuk hol
nap hozd be a gyerekeket, hátha 
eltartja itt valaki, mert otthon nem 
lesz már ski keressen rájuk."

Ezzel azután mintha látogatóba 
ment volna, megindult a börtön felé.

9z olvasó írja:
Bár nem drága a strand, de 
neltűnh szegény embereknek 
mégis hozzáférhetetlen

„Kánikulai meleg ömlött el az hozzáféthetetlen. Akinek nincs 16 
egész országon. Veritéklöl gyön- pengője, hogy árban kedvező idény- 
gyözik a gondterhes emberi hóm- bérlelet váltson, az háromszor any- 
lok. a termő föld szinte megpat- nyit fizet mint a módos ember, 
tan szomjúságában. Akit pedig családdal áldott meg a

Sátoraljaújhelyen megnyílt a Teremtő, annak különösen messze 
strandfürdő. A 25000 pengős ál- esik a strandfürdő, 
lamsegély bölcsen és célirányosan Nem zúgolódás tehát e soroknak 
lett invesztálva. Dicséret érte an- a célja, csak alázatos kérelem : 
nak aki kijárta, azoknak akik olyan : Adjon ki a város havi bérlete-
szépen beépítették. két mondjuk havi 5 pengős maxi-

Eddig rendben is van minden, malis árban és azoknak akik csa- 
Azonban a közegészségügyet és ládjuiíkal együtt akarják a nap, le
nem a gazdagok szórakozását szol- vegö, víz gyógyító erejét kihasz- 
gálni hivatott strandfürdő dacára a nálni, azoknak nyújtsa a legmesz- 
viszonylagosan nem magas áraknak szebbmenö árkedvezményt, jegy- 
a szegényebb néposztály számára j füzetek vagy családjegy alapján."

Túszók ünnepeljetek
Pünkösd vasárnapján lesz tizen
ötödik évfordulója, hogy a prole
tárok börtönéből kiszabadultak

Április huszonegyedikén mull
15 esztendeje annak, hogy a pro
letár diktatúra hóhérai összeszed
ték Zemplénvármegye társadalmá
nak vezető egyéneit és azokat mint 
túszokat bosszú időre bebörtönöz
ték.

Bernáth Aladár, dr Misák Jó
zsef, Mecznet Béla, dr Meczner 
Tibor, Scbweitzer János, ifj. 
Scbweitzer János, Onuska Miklós, 
Horváth Tihamér, ThuránszkyLász- 
ló, Waltherr László, Behyna Kál
mán, Gyarmathy Béla, Debreczeni 
Áron, Farkas Andor, dr Ambtózy 
Ágoston Kincsessy Péter, Porcsalmy 
Albert, Keleti Jenő, Székely Elek, 
Vilkovszky Kálmán, Szabó Vince, 
Schiller Kálmán, Landesmann 
Miksa, Dubay Nándor, Fejesét 
János, Dudinszky Elek, Gercselyi 
Bertalan, Grünberger Vilmos, dr 
Holló Andor, Kertész Béla He- 
ricz Sándor, Ruzsinszky István, 
Lipschitz Adolf, Lánczi Zollánj 
Alexander Vilmos, Blumenfeld 
Adolf, Blumenfeld Jenő, Grün- 
baum Simon, dr Grósz Dezső, 
Gecsei Jenő, dr Haas Bertalan, 
Perlmulter Jenő, Wald Izrael, Da- 
vidovics Adolf, gróf Beithold 
Kázmér, dr Adriányi Béla, Dió- 
szeghy József, dr Füzesséry Zol 
tán, báró Vécsey Béla. Kornitzer 
Lipól, dr Izsépy Tihamér, gróf 
Mailalh József, dr Nyomárkay 
Odón, báró Sennyey Pál, báró 
Vécsey Ferenc, Crgányi Géza, 
Keresztessy Gyula, Eperjessy Gyula 
dr Székely Albert, Fuchsjenö. dr 
Lichtenstein Jenő, dr Zinnet be
lenez, Ivanicskó Gyula, összesen

hatvannégyen voltak, akik a bör
tönök vértanuságát szenvedték.

A szabadulás ideje a pünkösd 
előtti napokra tehető; pontosan 
nem állapítható meg, mert volt 
aki néhány nappal korábban, volt 
ki későbben szabadult. Egy azon
ban bizonyos, hogy pünkösd va
sárnapját már mindenki a családja 
körében töltötte -

Győr város túszai már megün
nepelték a szabadulás tizenötödik 
évfordulóját. Azok akiket a két
ségbeesés gyilkos óráiban össze
forrasztott a testvéri szeretet, a 
mai tülekedő élet viharában ha 
órákra bár. de felidézték a múltat 

Miért ne lehetne pünkösd va
sárnapja tehát Zemplénvármegy é- 
ben is a kommün fogságából való 
szabadulás tizenötödik évforduló
jának örömünnepe i> (— t— ti)

— Elitéit zsebmetszök. A sátoral
jaújhelyi kir. törvényszék büntető 
tanácsa Nyíri Istvánt 7 rendbeli lo
pás bűntettéért 10 havi, a helybeli 
fiatalkorút pedig 8 havi börtönre 
ítélte. A harmadik bűntettes Csema 
István felett a debreceni kir. tör
vényszék fog Ítéletet mondani.

— Gyógyszertár inspekció. A Iá
én kezdődő héten Mór Lajos az Üd
vözítőhöz címzett gyógyszertára tart 
éjjeli ügyeletes szolgálatot.

— Frontharcos gyűlés. Március 
hó 13-án vasárnap délelőtt fél 12 
órakor tartják a frontharcosok ala
kuló gyűlésüket Sátoraljaújhelyen a 
vármegyeháza nagytermében.
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A kormányzó
a Pinceszövetkezet 
kiállításán

L e g ú j a b b

3£aiáios szerencsétlenség
a Bodrogközön

Agyonvert a malomkő egy gazdát

vitéz nagybányai Horthy Miklós 
kormányzó a Nemzetközi Vasáron 
magas látogatásával tüntette ki a 
Tokajhegyaljai Bortermelők Pince
szövetkezetének pavillonját.

Az államfőt a tokaji választókerü
let országgyűlési képviselője Lázár 
Miklós, a Pinceszövetkezet igazgató-

Kohul István sátoraljaújhelyi 29 
éves pékmester elégedetlen az élete 
folyásával. Hogy tehát a neki csak 
súlyos terhet jelentő élettől megsza
baduljon, öngyilkosságra szánja el 
magát. Az elmúlt esztendőben két
szer is megkísérli az öngyilkosságot, 
mind a két Ízben borotvával vágja fel 
bal karján az ereit. Az öngyilkossá
got azonban idején észreveszik és 
megmentik az életnek. Folytatódik a 
robot.

Szerdán délben azután Kohut Ut-

A Sárospataki Takarékpénztár 
részvénytársaságnak 30 esztendőn át 
volt szorgalmas tisztviselője, utóbb 
aligazgatója Tatár Lajos.

1933. március hó 30-án ahelyett, 
hogy a pénzintézet megérdemelt fi
zetés emelésben részesítette volna, 
arról értesítette, hogy 3603 pengő 
évi fizetését 1700 pengőre szállította 
le. Tatár Lajos aligazgató ez ellen 
természetesen tiltakozott, amire a 
bank junius 17-iki levelében az al
igazgató állását felmondotta, felmen
tette a szolgálat további teljesítése 
alól, megállapítva részére a felmon
dási időt és 25 év után járó végki
elégítési összeget.

Tatár Lajos erre pert indított a 
pénzintézet ellen, kérte a felmondás 
érvénytelenítését, leszállított fizetésé
nek kiegészítését a régi fizetési ösz- 
szegre, kártalanítását a jogtalan el
bocsátás miatt és leszállított szolgá
lati éveinek visszaállítását.

A sárospataki járásbíróság a fel
mondás jogtalanságát kimondotta és 
ítéletében azt hatálytalanította ; a fi
zetés leszállítás kérdésében azonban 
nem határozott, mert megítélése sze
rint annak elbírálása a 4600—933. 
sz. korriiányrendelet szerint alakult 
döntő bizottság hatáskörébe tartozik.

I ságának tagja fogadta és üdvözölte.
I Horthy Miklós kormányzó elis

merőleg ryiiatkozotl a pavillon ar- 
lisztikus szépségéről és örömének 
adott kifejezést afelett, hogy a to
kaji borok érdemüknek és minősé
güknek megfelelően végre divatba 
jöttek.

| ván ujabbi öngyilkosságot kísérel 
meg. Most azonban már a fegyvert 

| választja; ismétlő pisztollyal mellbe 
lövi magái. Beszállítják a kórházba, 
ahol az orvosi megállapítás szerint 
ez a kísérlete sem sikerült, mert a 
golyó nemesebb részeket nem sér
tett. Megint életben marad, most már 
a természetes halál beálltáig annál 
bizonyosabban, mert többé nem kö
vet el öngyilkosságot.

„Nem próbálom többel, mert ne- 
j  kém ez sem sikerül."

Az ítélet mindkét fél felebbezése 
folytán a sátoraljaújhelyi kir. törvény
szék Tóth Dezső tanácsa elé került.

A törvényszék helyben hagyta az 
első fokú ítéletnek a felmondás ha
tálytalanítására vonatkozó részéi, el
utasította azonban az alperes pénzin
tézet pergátló kifogását, kimondotta, 
hogy az ügy igenis a polgári bíró
sághoz tartozik, és ennek folyamá- 
nyaként a járásbíróságot további el
járásra utasitolta. A felmerült 330 
pengő perköltség a pervesztes pénz
intézetet terheli.

*

Itt említjük meg, hogy a napok
ban kerül tárgyalásra egy sokkal ér
dekesebb, hasonló sérelmek miatt 
indított per, ahol az alperes altruista 
vállalkozás. Megismeri a per ismer
tetéséből majd az olvasó, mit jelent 
a gyakorlatban a hangzatos jelszó 
és a munkásvédelem.

Z-mplénagárd közelében az özv. 
Fuclis Pálné földvári gazdaságához 
tartozó úgynevezett Verestanyán, csü
törtökön este kü önös eset történt 

A gazdaság résiére napszámosok 
gépi erővel tengerit daráltak. Eddig 
meg nem állapított okból az egyik 
malomkő vaspántja megszakadt és 
a kő darabokra törve szertevágó-

— Uj tloklor. Ignátz Béla sátor- 
aljau helyi ügyvédjelöltet a budapesti 
tudományegyetemen a jog és állam- 
íudontányok doktorává avatták.

— László Imre dalköltö Sátoralja
újhelyen. Sok, országosan ismeri ma
gyar nóta szerzőié László Imre váro
sunkban időzik és ma szombaton 
este 10 órai kezd eltel Frank Dezső 
Városi Vigadó éttermeiben egyetlen 
estén bemutatja szerzeményeit a ma
gyar dalt kedvelő közönségnek. 
Ajánljuk a kivételes alkalmai olva
sóink figyelmébe.

— Elmarad egy szinielöadás. Az
Ipartestületi Dalárda által f. hó 14- 
én a Városi Színházban a Sac ja
vára tervezett operett előadás — 
Luxenburg Grófja — közbejött aka
dályok miatt bizonytalan időre el
marad.

íBiztos siker, legjobb üzlet, 
3(a az újságunkban hirdet! 
JBármíre is vonatkozik, 
Százszorosán kamatozik, 
Jftert az igaz, s kétségtelen, 
Slolvassák sok ezeren!

— öngyilkosság Bádi Mária ház
tartásbeli alkalmazol! munkaadójának 
lakásán, pénteken este ismeretlen 
méreggel magmérgezle magát. Sú
lyos belső sérülésekkel az Erzsébet 
közkorházba szállították. Életben ma
radásához van remény.

— Összejövetel a Városi Vigadó 
kerthelyiségében. A sátoraljaújhelyi 
izr. gyermekeket felruházó egyesület 
a Városi Vigadó éttermeinek kert- 
helyiségében f. hő 13-án d. u. 5 
órai kezdettel rendezi meg első nyári 
összejövetelét.

dőlt. Dudás Menyhért 25 éves 2 em- 
plénagárdí gardát egy ködarsb fején 
találta, úgy hogy pillanatok alatt 
meghal*. Súlyosan megsérült Lukács 
István 3b> éves zempiénagárdi nap
számos és egy kisleány kire a fal 
ráomlott. A kődarabok a helyiség 
falán is keresdülvágódíak és az egyik 
falai teljesen rombadönlöllék.

— A Színházi Élet uj számában 
Halvány Lili bárónő, Szomori Dezső, 
Hevesi Sándor, Szép Ernő, Pásztor 
Árpád, Kálmán Jenő, Bús Fekete 
László, Guthy írlak cikket. Mellékle. 
tek háromfelvonásos színdarab, gyer- 
mekujság, rúdióvílághircdó, kézi
munka és kottasláger. Előfizetési díj 
negyedévre 6'50 pengő. Kiadóhiva
tal: Budapest VII. Erzsébet körút 7.

— Óriási tűz Vajdácskán. Vaj
dácska község e pillanatban lángok
ban áll — a tűz öt helyen ütött ki 
— valószínűleg gyújtogatás történi. 
Tűzoltóságunk a vész színhelyére 
kivonult.

Budapestre utazót!
ne mulasszák el megtekinteni a

Tokaihegyaljai Bortermelők 
Pinceszövetkezetének

látványosság számba menő 
pivillonját a Nemzetközi

Vásáron és

gyönyörű üzlethelyiségét

ív. mama m l é h i s -u .
8. szám alatt

ahol a Szövetkezet k i
váló tokaji borai Ízléses 
palackokban és poha- 

rankint kimérve is) 
kaphatók.

Féltté. netkozlé : Dr. WEISZ SÁNDOR. 
A kiedánit lelelSz : LÁNCZI ZOLTÁN

Nyomatott a Vajda-könyvnyomdában Sátoraljaújhelyben. Telefon 55.

Laptalajdoaos : Landesmaaa Miksa és társa.

Unatkozik ?
iratkozzon be Lőw Marton 
kölcsönkönyvtárába

Mindsn bil és hOlfDIdi lap áruiitása ti elófiiBtítek felvitele, Sítoraljaujbel; Kazinczy utca 1. Hím 
KÖNYVEK FOTÓCIKKEK

Ez azután a pech
Kohut István pékmester csak azért nem lesz 
többé öngyilkos, mert neki az sem sikerül

!his emfíer és a nagy tőüe
Hogyan fest a  m unkásvédelem  a gyakorlatban
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