
XLI. évfolyam, 10. szám. UJHELYIfHlRLAP Sátoraljaújhely, 1988. március hó &.

POLITIKAI LAP
ELŐFIZETÉSI Dli:

negyedévre I 25 P. félévre 2 50 P. 
Egyes szám ára 10 fillér.

Felelős szerkesztő:

L ÁNCZ I  a l a p á r

Megjelenik minden szombaton. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 3.

Olvassa el! Adja tovább!
piros betűs felírással, „A  ke
reszténység válsága" cimü för- 
medvényt terjesztettek a napok
ban Sárospatakon. Természete
sen titokban történt ismét a „ter
jesztés". Sötétben, meglapulva 
merik csak „tovább adni" a val
lás ellen aljas módon támadó 
gépirt agitáló irataikat, ahogy 
az a „láthatatlan front“-beüek- 
hez illik.

Az „irásmíl” ugyan a rendes 
jelszavakkal: „Bátorság ! Kitar
tás! Fegyelem” végződik. De 
ismét csak Írásban nyilvánul 
meg a bátorság. Tettekben a sö
tétben bujkáiók minden képze
letet felülmúlóan gyávák, ügy 
képzelné ei az ember, hogy 
aki le meri Írni p ildául a követke
ző mondatot: „A  valódi Haza
szeretetnek egyformán ellensége 
az, aki akár az Istent, akár a 
királyt, akár a zsebét a haza 
elébe helyezi”, — az véleményét 
nyiltan is meri hirdetni. Nem. 
Ezek az utszéli alakok csak 
piszkolódni tudnak, azt is a leg- 
ocsmányabb formában : látha
tatlanul.

Egészen bizonyosak vagyunk 
benne, hogy sem a katolikus 
klérusnak, sem a többi egyház
nak tekintélyén nem fog csor
bát ejteni a láthatatlanok pisz- 
kolódása. A  józan magyar nép 
vallásosságát sem fogják csök
kenteni ezek a titokban terjesztett 
szenyiratok, amelyek forrására 
— azt hiszűk — tisztán rávi

lágít a következő mondat; „Az 
oroszországi borzalmas helyzet 
iránt tanúsított igen csekélyfoku 
érdeklődés, ezzel szemben a 
németek elleni állandó, durva, 
igaztalan támadások, nálunk a 
klérusnak nemzelellenes, erőlte
tett Habsburg imádata" stb. 
Ugy e hogy nem is olyan lát- 
hatatlan az a front, amely ilye
nekre merészkedik.

Csupán a front tagjai látha-

Emlitellük már, hogy D e m e t e r  
Sándor lapszerkesztő egy tőkecso
port megbízásából ajánlatot tett a 
városnak egy 120 szobás gyógy
szálló építésére. A megalakítandó 
Tokajhegyaljai Gyógyszálló Rt. a 
gyógyszállót az erdőben építené Ko
mor Marcel és János építészmérnö
kök tervei alapján, 600000 pengő 
költséggel, úgy, hogy az a legmo
dernebb és legkényesebb igényeket 
is kielégítené.

A tőkecsoport természetesen a vá
rostól is nagyobbmérvü áldozatot 
kér. így többek között ingyen fa és 
kőanyagot a helyszínié szállítva, 
8000Ó pengő részvényjegyzést, vil
lany és vizdijkedvezményt, út készí
tést, nagyobb erdőterület átengedé
séi, strand átengedését több holdnyi 
területtel, a vadászati jog áten
gedését.

A pénzügyi bizottság legutóbbi 
ülésén foglalkozott D e m e t e r  Sán
dor beadványával és kimerítő vita 
után azt állapította meg. hogy a 
tervezett gyógyszálló túlméretezett
nek látszik és ezért — szerinte — 
keresztül vihetetlen. De nem tartja 
alkalmasnak a beadott ajánlatot vég
leges állásfoglalásra mindaddig, 
míg az ajánatban említett tőkecso-

tatlanok még egyelőre. Hisszük 
azonban, hogy az elrendelt ha
tósági vizsgálat rövidesen lát
hatóvá fogja tenni nemcsak a 
frontot, de azok tagjait is. És ak
kor majd jöhet a leszámolás.Jöhet 
a megérdemelt tébolyda, vagy 
börtön, ahol a hármas jelszó
ból a fegyelem feltétlenül meg 
lesz. Legfeljebb csak a bátorság 
és kitartás fog hiányozni. Ez 
pedig annál kevésbbé lesz baj. 
mert a bátorság eddig is hiány
zott.

port tőkeerejéről nem kap megnyug
tató felvilágosítást.

A polgármester a pénzügyi bizott
ság állásfoglalásához híven felhívta 
D e m e t e r  Sándor lapszerkesztőt 
bocsásson rendelkezésre olyan ada
tokat, amelynek nyomán meggyőződ
het a város közönsége az építésre

Emmánuel . . .  Velünk az Isten , . .
Valóban éreztük ennek valósá

gát és igazságát a múlt hét végén 
és az e hét elején megtartott eu
charisztikus napokon.Közelebb érez
tük magunkhoz az Istent, mint Á b 
rahám, amikor sátrában vendégül 
látta, közelebb mint amikor M ó 
zessel beszélt az égő c iipkebokor 
bán, közelebb mint Dávid, amikor 
Góliáttal vívott harcában segitetlr.

Az eucharisztikus napok szónok
latai filozóliával és teológiával alá
támasztott okfejtéssel hozták ily kö‘

vállalkozók tőkeerejéről. Egyben pe
dig, miután a tervszerű gyógyszállót 
túlméretezettnek tartják, készíttessen 
újabb tervet és költségvetést egy 
kisebb méretű szálloda létesítésére. 
Közölte egyben a polgármester De
meter lapszerkesztővel azt is, hogy 
sem a készítendő tervek, sem egyéb 
a tárgyalás során felmerülő egyéb 
munkálatok költségeit a város nem 
vállalja és azokhoz még részben sem 
hajlndó hozzájárulni.

A pénzügyi bizottságnak azt a 
szándékát, hogy végleges állásfogla
lás előtt tudni akarja, kikből áll az 
a tőkecsoport, melynek megbízottjá
val tárgyal és hogy meg’akar győ
ződni, vájjon a vállalkozó tökecso* 
port eléggé tőkeerős-e egy ilyen 
vállalkozás életrehivásához és fenn
tartásához, — mindenben helyesel
jük. Nem osztjuk azonban azt, hogy 
amennyiben a tőkecsoport ragasz
kodnék az eredeti tervhez, azt már 
előre keresztülvihetetlennek tartja.

Uióvégre az ajánlattevők tudják 
legjobban, hogy milyen méretek 
mellett válhatlk rentábilissá egy 
gyógyszálló üzem és valószínűleg 
nem fogják pénzüket egy olyan vál
lalkozásba fektetni, ami nem látszik 
rentábilisnál!.

Mi csak a tőkecsoport tőkeerejé
vel törődjünk. Ha erre megnyugtató 
közléseket kapunk, bízzuk a mérete
zést az épittetökre.

köztünk lakozó istent azOltári szent
ségben.

A z  eucharisztikus napok ünnep
ségeiről az alábbiakban számolunk 
be-

Szombaton délulán a zárdában 
tartott díszközgyűlés ezerszámra te
hető hallgatósága előtt Payer Ferenc 
apostoli protonotarius, apálplébános 
indokolta a díszközgyűlés megtartá
sának szükségességét, hivatkozva a 
X X X IV .  budapesti világkongresz- 
szus megtartásával járó vallás és er-

Mi lesz a gyógyszállóval?
A pénzügyi b izottság  állásfog la lása

A római katolikus Egyházköz
ség eucharisztikus napjai

zel hozzánk az átlényegülés által

NAGY SZŐNYEG RAKTÁRI

LDMENFELD JENŐ B FIAI DIVATM llBE
m eg é rk ez tek  a legújabb angol éa hazai öltöny, kabátszövetek, angol és francia, valamint kiváló minőségű hazai koaztüm,

nöi-kabát *. ruhakeimók, div.t selymek. Legfinomabb burrberry zsin,rü férfl raglinok 4t b„.
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Jdegenforgaiom
amely ölébe húl a hivatalos városnak 
és amely elmarad

Mióta Szepeti Bódog lemondott 
az idegenforgalmi bizottság ügyve
zető elnökségéről, úgy látszik, vég
leg megrekedt minden kisérlel, hogy 
egy kis éltet adó idegenforgalmat 
teremtsenek ebben a hálrszéli vá' 
rosban.

Hogy ennek dacára mégis lesz 
Sátoraljaújhelyben ez éven is ide
genforgalom, arról a hivatalos város 
lehel a legkevésbbé. Szerencsére 
turistáink nem feledkeznek meg 
rólunk és akad a városban két olyan 
jubileum is, amely idegeneket fog 
ide vonzani.

Megírtuk, már, hogy a Magyar 
Turista Egylet a Magyar Turista

Csúnya  nő 
nincs főbbéi

A legelhanyagoltabb arcbőrt is rövid 
idő alatt megszépíti a világhírű

n o g y e n y e d i

Kovács krém
Éjjeli használatra kék csomagolásban [zsí
ros |. Nappali használatra sárga csomagolás

ban [szára/].
Figyeljen a védjegyre!

Szövetléggel karöltve március 24- 
27 nspjain két csoportban fogja 
felkeresni a sátoraljaújhelyi és kör
nyékbeli hegyeket.

Azt is megírtuk, hogy júniusban 
a slalusquo izr. elemi iskola 100 
éves fennállásának megünneplésére 
az ország minden részéből idehivja 
volt növendékeit.

Ugyancsak a nyáron az ország 
legjobb dalosai fogják felkeresni 
városunkat, hogy együtt ünnepeljék 
a mi dalosainkkal az ipartestületi 
dalárda negyedszázados jubileumát.

De nem fognak felkeresni min
ket a májusi lovastanulmányut lo
vasai. Ez az egész országot körül
járó lovastársaság Szerencs-Tarcal- 
rokaj-Bodrogkereszlur-Olaszliszkán 
át Sárospatakig jön, ahonnan nem 
folytatják tovább Útjukat Sátoralja
újhelybe, a megye székvárosába, 
hanem Viss-Gáva'Hajduszoboszló 
felé haladnak tovább.

És nem fognak felkeresni) mások 
sem. Meit természeti adottságunkon 
kívül semmi olyat nem nyújthatunk 
az idegeneknek, amiért érdemes 
volna idejönni. Még lakást sem.

a bodroghalomi gazdasági tanfolyam hallgatói
Tiszakarád és Cigánd után az elmúlt 

csütörtökön BoJroghalom téli gaz
dasági tanfolyamának hallgatói tar
tották meg szépszámü közönség je
lenlétében értékes és tanulságos zá
róvizsgájukat. A közönség soraiban 
megjelent báró Waldbott Frigyes 
vizsgaelnök, Bornemisza Miklós al
ispán. br. Vécsey Ferenc földbirto
kos, gróf Hoyos Viktor főszolgabíró, 
dr. Tomcsányi Boldizsár kir, tanfel
ügyelő, parnói Molnár Béla, Csajka 
György földbirtokosok, Bencze And
rás népművelési titkár és a környék
beli falvak vezetői.

Báró Waldbott Frigyes megnyíló

beszéde ulán Kőrössy Dániel járási 
gazdasági felügyelő, a tanfolyam ki
tűnő megszervezője, megkezdte a 61 
kisgazda-hallgató vizsgáztatását.

A gazdakör! gyűlésen sikerüli elő
adások hangzottak el az okszerű 
gazdálkodás körébe vágó problémák
ról, majd ennek végeztével dr. Tom
csányi Boldizsár kir. tanfelügyelő 
intézett beszédet a gazdákhoz. Báró 
Waldbott Frigyes záróbeszédében a 
külföldi gazdik magasfokú szakkép
zettségét emlitelte példaképül és 
annak elérésére buzditolta a felava
tott, ezüstkalászos gazdákat.

Egy amerikai tudós
Külföldi orvosi szaklapok egyre gyakrab

ban és kimerítőbben foglalkoznak egy a- 
merikai tanár szenzációs felfedezésével és 
ujszerü Magyarországon még eddig isme
retlen gyógymódjával. Az uj elmélet szerint 
az ember csak addig egészséges, amig a 
szervezet egyes sejtjeinek rezgése harmo
nikus. A sejtek azonban a kozmikus suga
rak által állandó támadásoknak vannak ki
téve és ezek a támadások az előidézői 
a legtöbb daganatos és szervi baj
nak. Egy amerikai tudós az elmélettel kap
csolatban egy olyan láncot szerkesztett, a- 
mely állandóan a nyakba hordva, antenna
ként működik, megszűri a kozmikus suga
rakat s csak a szervezetre jótékony suga
rakat továbbítja testünkbe, mig a kártéko
nyakat távoltartja attól. Ugyanakkor rádi- 
nmos tartalmánál fogva állandóan gyógyító 
sugarakkal árasztja el belsőnket. E lánccal 
csodálatos eredményeket ért el úgy a fel
találó, mint a különböző az eredményeit 
ellenőrző tudományos intézetek. A radiosz- 
callátor kétféle célt szolgál: felerősíti ellen- 
állóbbá teszi és a szó legszorosabb értel
mében megfiatalítja az egész szervezetet. 
(Amerikában 5000 5 és 9 éves különböző 
társadalmi kategóriába tartozó gyermeken 
próbálták ki és sikerült vele a megbetege
dések számát o. l7n/,-ra leszorítani. (New 
menical revus) De sokkal szenzációsabb 
ennél a legkülönbözőbb daganatos és szer
vi betegségségeknél elért gyógyulási sta
tisztika.)

A londoni Sl. James a párizsi Pás-

szenzációs felfedezése
leuer intézel és a Salpétriére klinika a 
római Sl. Spiritó ili Sassió-korházban 
különböző rákos és miomús, továbbá 
a legsúlyosabb vese, epe, máj és cnkor- 
bajos betegen végzett kísérletek messze 
filillmullák a legmerészebb reménye
ket is.
Prof. dr. Sordello Attilj a római rádium- 

kórház igazgató tanára a Quaterni Redio- 
logici című szaklapban arról számol be, 

hogy nem egy tertier állapotban 
lévő orvosilag már menthetetlennek 
hitt rákos ét arémlás beteget sike
rüli Iámét visszaadni az életnek, a 
radioszcillátor segítségével.
Q, Puppin London 528 miomás daganatu 

beteg közül 511-et gyógvitett m ega radi- 
oszcillár hordása által. A Salpetriere klini
ka a prostata betegeinél 92%-os gyógyu
lást jelent minden operatív beavatkozás 
nélkül.

És számtalan az olp vese és ep e
köves, máf. »ziv *8 cukorbajos akik 
a radioszcillátor hordása következ
tében a legsúlyosabb állapotokból 
gyógyultak ki.
De túlontúl hosszú volna az. összes tu

dományos intézetek jelentéseit itt ismer-

A radioszcillátor igen elterjedt Ameriká
ban, de egyre jobban terjedt Európában is. 
Beteg és egészséges egyaránt hordja. Es 
segítségével talán tényleg elérhető a Loh- 
mayer tanár áltál megjósult 195 éves em
beri korhatár.

T t V S S & C ,
íip h xL (L fia kh a ^

. . .  és a rheumától megkínzott 

ember bánatosan néz utánuk. De 

ez mit sem használ; en yhü lést 

csak ez h oz h a t :  Aspirin! Ez 

a z o n b a n  As p i r i n  l e g y e n ;

ASPIRIN
A  n fá a y & l*b K E R E S Z T T E L

Miért volt szükség bizalmi szavazatra
a sárospataki Törkölyfőző Szövet
kezetnél és a Furmint rt.-nál?

Két héttel ezelőtt megírtuk, 
hogy a sárospataki törkölyföző 
szövetkezet elleni jövedéki vizs
gálatot befejezték és a szövet
kezet elnökének kijelentése 
szerint a megállapított apróbb 
szabálytalanságokért pénzbírsá
got szabtak ki. Egyúttal kértük, 
hogy most már a szövetkezet 
érdekében hozzák mielőbb nyil
vánosságra, mik azok az ap 
róbb szabálytalanságok, amiket 
a vizsgálat során megállapítot
tak.

Úgy véltük ugyanis, hogy 
a vármegyeszerte heteken, sőt 
hónapokon át portált hírek és 
vádak csak úgy ülnek el, ha 
konkrét adatokkal fogjak azo 
kát cáfolni. Ha közre adják, 
mit állapított meg tényként a 
vizsgáló hatóság, minden ezzel 
ellenkező híresztelés hitelét 
veszti.

A hivatalos közlés mai nap
ig sem jelent meg. Ehelyett a 
Tokajhegyaljai Szőlősgazdák 

Törkölyföző szövetkezetének 
február 26-án megtartott köz
gyűlésén váratlanul egyhangú 
bizalmat szavaztak vitéz Asbcth 
Aladár ügyvezető igazgatónak.

Ez a bizalmi szavazat vár
megyeszerte nagy meglepetést 
keltett. Éppen dr. Asztalos Kál
mán szövetkezeti elnök magán
természetű közlése nyomán min
denki azt hitte, hogy semmi 
olyat nem állapítottak meg a 
vizsgálat során, amely az ügy
vezető igazgatóval szemben bi
zalmatlanságra adhatna okot. 
Miért kellett hát ez az egyhan
gú bizalmi szavazat ? Eddig úgy 
tudtuk, hogy bizalmi szavazatra 
csak ott van szükség, ahol 
egyesek, vagy többen bizalmat
lanok a vezetővel szemben. Ez
úttal — legalább a szavazás 
eredményéből következtetve — 
a közgyűlésen senki sem bízal- 
matlankodott vitéz Asbóthtal

szemben. Hiszen a bizalom 
nyilvánítás egyhangúlag történt.

Kivel szemben kellett tehát 
bizalmat nyilvánítani az ügy
vezető igazgató iránt ? Csak 
nem a hatósági megállapítással 
szemben ?

Ezek után bizonyára még kí
váncsibb a vármegye gazdatár
sadalma, hogy mik is azok az 
apróbb szabálytalanságok, ami
ket a vizsgálatot folytatott ha
tóság megállapított és milyen 
összegű az a bírság, amelynek 
kifizetése után még bizalmi sza
vazat is jár az ügyvezető igaz
gatónak >

— Szövetségbe tömörülnek a városi 
tisztviselők A városi tisztviselők sok 
tekintetben hátrányban vannak az ál
lami tisztviselőkkel szemben, igy elö- 
iépés tekintetében is. Ennek oka, hogy 
a városi tisztviselőknek nincs érdek- 
képviseletük, amely kiharcolna részükre 
az államiakkal egyenlő elbánást. Nagy
kőrös város polgármestere mozgalmat 
indított a városi tisztviselők szövetségbe 
tömörülése érdekében. Először Szom
bathely varos tísztviselökara csatlako
zott a nagykőrösi polgármester moz
galmához. tegnap pedig — a szom
bathelyiek megkeresésére — Sá 
toraljaújhely város tisztviselőkara tartott 
értekezletet ez ügyben dr. Azary Pri- 
hoda József főjegyző, polgármester- 
helyettes elnöklete alatt. Az értekezlet 
egyhangúlag elhatározta, hogy csatla
kozik a nagykőrösi polgármester moz
galmához és kivanja a szövetség mi
előbbi megalakítását

* Rózsaszínű táncruháa fiatal 
leány mosolyog le a Magyar Lányok 
u| számának címlapjáról. Díjtalan mu
tatványszámot kívánatra bárkinek küld 
a kiadóhivatal.

Állami ellenőrzés alatt álló 
telepünkről

szőlőoltvanyok
Rapária Portális alanyon és hazai 
sima és gyökeres vesszők, minden
fajta őszibarackfák rendkívül le

szállított álban kaphatók. 
Emődi Szőlőtelepitő R. T. 

Budapest, Gróf Tisza István u. 8-10. 
szám IV. emelet. Telefon 18-39-43.
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Mííhödih a Zöldmező egyesület
B efejeződött a sátoraljaújhelyi tanfolyam . —

A legelőversen y  döntője

Legutóbbi számunkban hirt ad
tunk arról, hogy a Zöldmező egye
sület a kalholikus körben tanfolya
mot nyitott a sátoraljaújhelyi szolga- 
birói kirendeltség területéről jelent
kezett 40 gazdaifju részére.

A tanfolyam február 20-tól 27-ig 
tartott. Tanfolyami előadók voltak: 
G y u l a y  István, a tanfolyom igaz
gatója, vitéz S á f r á n y  Gézs vár
megyei, M ó g e r  László járási gaz
dasági felügyelő, dr. C h u d o v s z k y 
Jenő vármegieí tb. aljegyző. A tan
folyam hallgatói február 27-én, va
sárnap délelőlt 10 órától tartották 
vizsgájukat, amikor is feleleteikkel 
meglepően szép eredményről adtak 
számot.

Vitéz L e h o c z k y  Lajos ib. fő
szolgabíró a gazdaifjakhoz intézett 
beszédében rámutatod a modern

gazdálkodás fontosságára. Hangsú
lyozta, hogy ez a tanfolyam is en
nek a célnak a szolgálatára létesült, 
egyben annak a reményének adott 
kifejezési, hogy a tanfolyam hallga
tói szépen mutatkozó elméleti tudá
sukat gyakorlatban is bemutathatják

majd a májusban rendezendő mikó- 
házi és karosi'gazdanapokon.

*
A Zöldmező egyesület vezetésével 

rendezett országos legelőverseny 
zemplénvármegyei döntője március 
hó 14-én lesz a vármegyeházán. A 
versenybizottság a verseny folyamán 
különösen a legelők gyepesítésére, 
karbantartására, vízellátására, fásítá
sára volt . tekintettel. A környékről 
Sárospatak, Végardó, Bodrogolaszi, 
Tiszakarád, Károlyfalva községek 
vesznek részt a versenyen.
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Lerakat Sátoraljaújhelyen:

Bilanouits István cégnél

Bíróság előtt
az erdőbényei holálosvégü 
báli verekedés ügye

A Magyarság kllring-akciójának 
tagjai.

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

Cukrász: Prilwda Andor 5 °/0 
Fűszer és csemege: Szc/iczy Ernő, 

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

Fűző: Özv. Zambon Béláné, Pe
tőfi-u. I. 5 %

Kelmefestő, vegytisztító : Sárkány 
János. Molnár István-u. 5, gallér ki
vételével 2 °/„

Könyvnyomda, könyv- és papirke- 
teskedés: Vajda-könyvnyomda tan
könyv kivételével 2 %>

Nőiszabó : Magyari Mihály, Mun
kácsi u. 20 5 °/o

Újság- „FfIsőmagyarorszdgi Hírlap“ 
hirdetéseknél 10 °/o
„Zemp/frmirmegye'hiidetéseknél „

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

Uri-és nőifodrász: Moskovszky Ernő 
Horthy tér 1 5 %>

Uriszabö ; sportruha : Csuppiga Jó
zsef, Horthy tér 22. 5 °/o

Vas és festék : Peiger Gusztáv, dur
va vasáru kivételével 2 °/0

Vendéglő : Szenczy Ernő, And 
tásty u. 21. 5 %

— Felhívás a felvidékiekhez I A
Felvidéki Egyesületek Szövetségének 
elnöksége felkéri mindazokat, akik az 
elszakított Felvidékről származnak, il
letve családi kapcsolataik folytán a 
Felvidékhez tartoznak, — valamint 
azokat, akik iskolai tanulmányaikat a 
Felvidéken végezték, vagy hivatali ál
lásuk, illetve foglalkozásuk folytán a 
Felvidéken laktak — szíveskedjenek 
jól olvasható írással nevüket, foglalko
zásukat és pontos lakcíműket, esetleg 
ily felvidéki ismerőseik ugyanezen 
adataival együtt a Felvidéki Egyesüle
tek Szövetsége főtitkárához (Budapest 
VI!., Rákóczi-ut 36. I. em. 4 ) mielőbb 
bejelenteni. Szíveskedjenek egyúttal 
röviden megjelölni azt is, hogy a Fel
vidéken mikor, mennyi ideig és melyik 
vármegye, város vagy község területén 
tartózkodtak illetve családi kapcsola
taik mely községhez fűződnek vagy 
honnan származnak. Kedvezményes in- 
ternátusi elhelyezésük érdekében je
lentkezzenek ily felvidéki kapcsolatu 
ama középiskolai tanulok is, akik a 
folyó tanévben fejezik be középiskolai 
tanulmányaikat, egyetemi, illetve fő
iskolai tanulmányaikat pedig Buda
pesten óhajtják folytatni.

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

Laptuíajdonos :
LandesmonnM. és Tdrsa 

Készült:* Vajda-könyvnyomdában 
Sátoraljaújhely

Az elmúlt év november 21-én bál 
volt Erdőbényén. Javában folyt a 
vigasság, amikor jóval éjfél után a 
bálterem bejáratánál, kint az utcán 
verekedés támadt. Balogh József és 
Mészáros Bálint verekedett össze és 
ez utóbbit támogatta ifj. Gál Károly.

A verekedésnek igen szomorú vége 
leli, mert Mészáros és Gál leütötték 
Balogh Józsefet, aki néhány nap 
múlva sérüléseibe belehalt.

Gál és Mészáros halált okozó sú
lyos lesti sértés és egy.egy rendbeli 
hamis vád büntette mialt kedden

került a helybeli törvényszék Körös- 
kényi-bünfető tanácsa elé.

A vádlottak kihallgatásuk során 
tagadták bűnösségüket és azzal vé
dekeztek, hogy önvédelemből ütötték 
meg Baloghot. Arra, hogy ülésük 
halálos is lehet, nem gondoltak és 
nem is akarták Baloghot úgy meg
ütni, hogy belehaljon.

A  bíróság minlegy húsz fanul 
hallgatott ki a főtárgyalás során, a 
kik közül löbben igen terhelő vallo
mást teltek. Több lanti kihallgatását 
rendelte el a bíróság és a tárgyalást 
elnapolta.

rendkívül jól sikerült filmek közé 
emelik a Tokaji rapszódiát. Fősze
replők Lehotay Árpád, Donálh Ág
nes, Pataky Jenő, Rózsahegyi, Va- 
szary, Boros és Szombathelyi Blanka.

A vasárnapi előadások egész jö
vedelmét a Kormányzó űr neje őfő- 
méltósága segélyakciójának keretében 
a helybeli szegény iskolás gyerme
kek tejellálására fordítják, miért is 
kérjük olvasó közönségünket, hogy 
ezen az. előadáson a jótékony célra 
való tekintetlel minél nagyobb szám
ban résztvenni szíveskedjenek.

Kedden és szerdán „Szeretlek" cí
mű német nyelvű filmopera kerül 
bemutatásra. A film Mttrgef világ
hírű regénye nyomán készüli, zené
jét Puccini „Bohémélet" című ope
rájából Róbert Stolc állította össze. 
Főszereplők Eggerth Márta és Jan 
Kiepura

A Kormányzóné
inségakciója javára Tokaji rapszódia

Ma, holnap és hétfőn a magyar 
filmgyártás remeke: a Tokaji rapszó
dia van műsoron. Ez az uj magyar 
film egészen mást nyújt, mint az

eddigi filmek. A szöveg opereltsze- 
rüségéiől eltekintve, lendületes és 
hatásos irás, a rendező remek ötle
tei pedig a határozottan kellemes és

Strapára és rossz utakra csak SKODA automobil
Kapható:

A SKODA autók Zemplén és A banjvafjegyei Ipzéi'olagog képviseleténél

Martinovits Márton
műszaki üzletében, SÁTORALJAÚJHELY.
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Kedvező fizetési feltételek!
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