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Megjelenik minden szombaton.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 3.

Magyar Testvéreim!
Szent István apostoli királyunk halála 900 éves fordulójának emlékére a Magyar Kálvárián
közadakozásból „ S z e n t I s t v á n e m l é k k á p o ln á i" akarunk építeni.
Ennek a hazafias gondolatnak megvalósítására szeretettel és bizalommal kérjük Magyar
Testvéreinket, hogy filléreikkel magasztos tervünk megvalósítását előmozdítani szíveskedjenek.
A legkisebb adományt is szívesen fogadjuk. Jótevőink nevét díszes albumban megörökítjük.
A hazafias felbuzdulás csodát teremt. Hisszük, hogy ez elő fogja mozdítani a magyar
lelkek újjászületését.
Szeretnök, hogy amikor a „ S z e n t J o b b " - ot Sátoraljaújhelybe hozzák, a Szent István emlék
kápolna már hirdesse a magyar lélek élníakarását.
Sátoraljaújhely, 1938. évi április hó 8-án.
Hazafias üdvözlettel:

Gond Ferenc s. k.

Szepesi Bódog s. k.

ny. ügyészségi irodaigazgató,
a Szepesi Szövetség osztály-főtitkára.

kegyesrendi gimn. tanár,
a Szepesi Szövetség osztály-elnöke.

Idegenforgalom és tuplszílha
Irta : Dr Székely Albert

Minden valamirevaló város
igyekszik előmozdítani ebben a
szegény csonkahazában az ide
genforgalmat és turisztikát. Ha
tárvárosunk igazán arravaló és
nem szabad semmit sem elmu
lasztani annak emelésére.

hogy nagy költségtöbblettel belepréselődjenek az autóbuszba és
egy hosszú poros országúton
sülve-fözve kellemetlen kirán
dulást tegyenek. H ol marad a
nyaralás ?

*

35-40 évvel ezelőtt alakult
már egy társaság néhai hires
alispánunkkal Matolay Etelével,
id. Bajuszjózsef, dr Búza Barna,
Keleti Jenő és Landesmann
Miksával az élen, hogy a he
gyekben a város által adomá
nyozandó ingyen telek és ingyen
kővel egy villatelepet építsünk.
Már voltunk hozzá vagy 25-30an, de a szép terv a világítás
és a vízhiány miatt meghiúsult.
Addig, mig Ujhely városában
közel a hegyekhez strandfürdő
nem lesz, addig itt valamirevaló
igazi turisztika és idegenforgalom
nem fog kifejlődhetni. De hol
létesítsenek ilyen strandfürdőt ?
Kézenfekvő dolog, csakis az
u. n. Hecske felső részén, közel
a régi kőfejtőhöz, vagy a Dörzsikkuthoz I
Ide gyalog pár perc alatt elér
a város lakossága és a hegyek
ben lakó nyaraló közönség is,
sőt a turisták is. Ez az első
közszükséglet és úgy technikai,
mint hygéniai szempontból mai
előrehaladott eszközökkel meg

Sok szó esik mostanában a
strandfürdőről. Évekkel ezelőtt
egy régi barátom és iskolatár
sam, ny. bpesti tankerületi fő
igazgató fordult hozzám, hogy
családjával együtt ide akar jönni
nyaralni a Kovács villába. Dr.
Búza Béla barátom volt olyan
szives egy képes
kis füzetet
adni a villa és környéke leírá
sáról, melyet beküldtem neki,
mire azt kérdezte, hogy van e
strandfürdőnk, mert ez a leg
fontosabb.
Megírtam
neki,
hogyan juthat az újhelyi strand
fürdőbe Bereczkibe, mire azt a
választ kaptam, hogy hallotta,
hogy a városban és a hegyek
ben is elég családi ápolt járkál,
hát nem akarja,hogy egy bolond
dal több legyen itt és nem jön
ide nyaralni. A zt írja, hova gon
dolok, ők pihenni és a forró
nyarat hüs helyen az erdőben
akarják eltölteni, nem akarnak
naponta családostól forró nap
sütéses időben egy fél, vagy
egy egész napot avval eltölteni,
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valósítható. Ott van a Hornyay
féle kertben a víztároló és főleg
ott az állandó vizet szolgáló
remek Dürzsik kút. Igaz, hogy
ez több költségbe kerülne, de
meggyőződésem, hogy ez a
strandfürdő közelsége és nagy
látogatottsága folytán rövid pár
év alatt nagyon is kifizetődne
és nem kellene a városnak rá
fizetni, mint a távoli berecki-i
fürdőre.
Egy kis akarattal, fáradsággal
és törődömséggel fényesen elő
lehetne mozdítani és kellene is

az újhelyi idegenforgalmat. Szép
villákkal benépesülnének a he
gyek és erdők és ha igaz a hir,
hogy a földmivelésügyi minisz
térium saját hivatalnokai és
tisztviselői részére ki akarja
bővíteni
az
általa
átvett
Kovács-villát, bizonyára még
hozzá is járulna a strandfürdő
kiépiléséhez.
Hogy mi szükséges még az
inegenforgalom és turistika ki
bővítéséhez, leszek bátor folyta
tólag megirni.

Zemplénben

nem könnyítettek az útlevél kiállításon
Ide nem érkezett könnyítés iránt intézkedő rendalet
Legutóbbi számunkban hirt adlunk arról a belügyminiszteri ren
deletről, mely csak 10 éven belül
kiállított állampolgársági bizonyítvány
ellenében engedélyezi az útlevél ki
adását.
A belügyminiszternek ez az intéz
kedése nagyon megnehezítette az
utlevélszerzést, mert az állampolgársági bizonyítvány megszerzése —
különösen, ha azt tömegesen kérik
— öt-hat hónapig is eltarthat.
A budapesti m. kir. államrendőr
ség előterjesztésére megengedte tehát
a belügyminiszter, hogy útlevelet
állítsanak ki azoknak, akik magyarországi leszármazásukat 1851-ig ok
mányokkal igazolják és akiknek ál
lampolgárságát a belügyminisztérium
ez alapon elismert. Ezzel az intézke-

déssel négy bélre csökkentették az
útlevél-kiállítás idejét.
Ezenkívül megengedte a belügy
miniszter, hogy azoknak, akik meg
felelően igazolni tudják, hogy ha
laszthatatlan fontos ügyek, esetleg
haláleset miatt feltétlenül külföldre
kell utazniok, 3—8 napig érvényes
útlevelet állítsanak ki.
így Budapesten. Zemplénvármegyében azonban minden maradt a
régiben. Bornemisza Miklós alispán
— akit ez ügyben megkérdeztünk
— kijelentette, hogy semmiféle könynyitésről nem tud és így legnagyobb
sajnálatára csak 10 éven bellit kiál
lított állampolgársági bizonyítvány
ellenében engedélyezheti az tillevél
kiállítását.

DIRIK
— Hglilozás. Dl. Róth József ügy
véd, a statusquo izi anyahilkózség több
mint egy évtizeden át volt elnöke f.
hó 16-in este hirtelen elhunyt. A
népszerű, általános hecsülésnek örven
dett ügyvéd hirtelen halála városszerte
megdöbbenést keltett. Temetése az
izr. templom udvaráról f. hó 18-án
d. u. 2 órakor volt hatalmas részvét
mellett. A kántorok halotti imái után
Róth Sámuel főrabbi, majd dr. Lichtenstein Jenő elöljárósági tag köszönt
el a zsidóság nagy halottjától. Az
ügyvédek netében dr. Búza Béla vett
megható búcsút a közszeretetben állott
kartárstól. Halálát özvegyén kivül két
fivére és kél fia gyászoljak.
— Dr. Bessennyey Zénó olasz ki
tüntetése. III. Viktor Emánuel Olasz

ország királya és Etiópia császára dr.
Bessennyey Zénónak, a fővárosi Köz
munkák Tanácsa elnökének az olasz
koronarend nagykeresztjét a nagysza
laggal adományozta.
— Érettségi elnök a gimnázi
umban. A gimnázium Érettségijére

az egyházi főhatóság Szlics István dr.
ny. államtitkárt küldte ki. Szűcs Ist
ván dr. ny. államtitkár a váci Piarista
Diákszövetség einöke.
— Esküvő. Somogyi János, a Sá
toraljaújhelyi Polgári Takarékpénztár
és Hitelegylet főtisztviselője f. hó 18
án délután esküdött örök hűséget a
sátoraljaújhelyi ev. ref. templomban
Eszrényi Margitkának.
— Uj tb. Szolgabirók. A vármegye
főispánja dr. Bakó Károly közig, gya
kornokot és vitéz dr. Szaplonczay Gá
bort tb. szolgabirákka nevezte ki.
—

Dr. Búza Bélát

megoperálták.

Dr. Búza Béla ügyvéden, a Tokajhegyaljai Bortermelők Pinceszövetkezetének
igazgatóján dr. Könczey Ernő egye
temi magántanár f. hó 21-én délután
műtétet végzett. A műtét — mint
értesülünk — kitünően sikerült és a
közszeretetben álló, népszerű vállalati
Igazgató rövidesen gyógyultan hagyhatja
el az Erzsébet kórházat.
— Bajtársi
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vadásztalálkozó.

A

Magyarországon székelt egykori 3,
11, 15, 19, 23, 24, 26, 28, 29 és
32 sz. tábori vadászzászlóaljak tiszt
jeit, tisztjelöltjeit, altisztjeit és legény
ségi állománybeli tagjait első nagy
találkozóra hívja az Egyesült Vadász
csapatok Bajtársi Köre. A találkozót
folyó évi május hó 8-án déli 1/2 I
órakor Budapesten, a Thököly és
Aréna ut sarkán lévő Schulz-féle
vendéglőben társasebéd keretében
tartják meg. A vadászebéd ára 1.
pengő. Jelentkezni május 3-ig leve
lezőlapon lehet Lónai Richárdnál,
Budapest, Vili. Erzsébet körút 45.
Róyal Apolló I. em.

BUDAPEST
Megszűnnek a magánvizsgák
I
J bb,
a felsőkereskedelmi iskolákban l e g m o d e r n e b b s z á l l o d á j á t
öüu

A vallás- és közoktatásügyi minisz
ter elrendelte a felsőkereskedelmi is
kolai magánvizsgálatok megszünte
tését.
Az 1938—39. tanévben 1- évfo
lyambeli engedély már nem adható,
II. évfolyambeli magánvizsgálat csak
1939. december haváig, III. évfolyam
beli 1941, IV. évfolyambeli pedig
1943. május haváig engedélyezhető.

Az 1 9 3 8 —39—1942—4J. tanévek
ben csak a budapesti Gazdasági
Szaktanárképző Intézet Gyakorló Fel
sőkereskedelmi Iskolájában lesznek
magánvizsgálatok.
Magánvizsgálati engedélyek kiadá
sát a kultuszminiszter a budapesti
tankerületi főigazgatóság hatáskörébe
utalta.
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(Pátria kávéház mögött)
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Rozsdás kanál után

másodszor nyelt bicskát

Harmadszor is megmentették az életét
Pavuk Béla kömüveisegéd —
mint annak idején megirluk — cseh
fogságba került. Sehogysem tudta
megszokni a fogházat. Elkeseredé
sében lenyelt egy rozsdás kanalat.
Természetesen kó'házba vitték, ahol
operatív utón eltávolították a kana
lat. Mikor felgyógyult áttették a
határon.
Hazaérkezvén Sárospatakra ment,
ahol afeletti örömében, hogy meg
szabadult a cseh fogságból, mula
tott egyel. Amikor már elég ma
gas volt a hangulat, elővett egy
bicskát, kinyitotta és mielőtt meg
akadályozhatták volna, lenyelte, Ú t
ból kórházba került, ahol ismét si
került megmenteni az életnek.

Úgy látszik azonban, hogy nem
csak az ital, vagy kábítószer élve
zete válhat szenvedéllyé, hanem a
kanál és késnyelés is. Pavuk Béla
a húsvéti ünnepeket Bodroghalomban töltötte. Hogy az ünnepi han
gulatot emelje, másodmagával bo
rozni kezdett. Ámde a második li
ter elfogyarztása után kitört régi
szenvedélye, elővett egy I 5 c m .- e s
bicskát és lenyelte,
A sátoraljaújhelyi Erzsébet közkórházba szállították, ahol már
operaliv utón — eltávolították be
lőle a bicskát Hírek szerint az
operáció kitünően sikerült és P a 
vuk Bélát harmadszor is sikerült
megmenteni az életnek.

H Á Z : 2 szobás lakással, üzlethelyiséigel, kerttel ás
nagy borpincével - régen jóhirü nyári mulató
j u t á n y o s á n b é l * l > © R C l d | ; | ra n u a d ó b a n

Jfusvéti szórakozások
Bicskával
Legyesbényén egy halott. — Vajdácskán négy,
Rátkán két sebesült
A húsvéti mulatságok ez éven
sem múltak el bicskázás nélkül. Legyesbényén, Vajdácskán, és Rátkán
működött a bicski és —- sajnos —
halálos áldozata is van a virluskodásnak.
A legyesbényei litván-tanyán bált
tendezetl a fiatalság. A bálba el
ment Gergely János bekecsi legény
is, aki minden eshetőségre készen
kést is vitt magával. Mikor már egy
kissé emelkedett volt a hangulat,

Gergely János összeveszett Szegedi
Sándor legyesbényei legénnyel A
veszekedésből verekedés lett, majd
Gergely a hazulról hozott késsel
hasbaszuita Szegedi Sándort. A szú
rás halálos volt. Gergely Jánost be
szállították a sátoraljaújhelyi ügyész
ség fogházába.
*
Vajdácskán is hál volt. Olt is
verekedés követte a mulatozást. Elő
kerüllek a bicskák és az általános

M É R S É K E L T ilnRK!
verekedésnek négy sebesüllje lelt.
Három férfi és egy nő sebesült
meg. Valamennyit beszállították a
sátoraljaújhelyi Erzsébet közkórház
ba A sebesülések szerencsére nem
voltak súlyosak, úgy hogy megfe
lelő kötések után valamennyiükri
elbocsátották a kórházból.

tt
Boller Pál, Müller Gergely és
Tirk Kristóf rátkai legények három
társukkal önlözködni indultak Intsvét hétfőjén. Egyideig békésen ha
ladtak és ugyancsak békésen ittak
együtt. Mikor azonban a bor mát
hatni kezdett, összeverekedtek.Előhb
csak puszta kézzel mentek egymás
nak, majd kövekkel dobálóztak,vé
gül pedig előkerüllek a bicskák. Az
eredmény: két sebesült a miskolci
kórházban fekszik, Boller, Müller és
Tirk pedig a sátoraljaújhelyi ügyész
ségi fogházban várja a bíróság Ítéletét.

— Műkedvelői előadás A róm
kath Legényegylet műkedvelői gárdája
vasárnap este 7 órai kezdettel a katli
Olvasókörben előadja Mikszáth Kál
mán „Noszti fiú esete Tóth Marival"
cimü vlgjatékát. Az előadás Iránt igen
nagy az érdeklődés, ami érhető is,
mert a Legényegylet műkedvelői min
den alkalommal szép és élvezetes elő
adást nyújtottak.
— Féláru utazás Budapestre. A
nemzetközi vásár alkalmára a keres
kereskedelmi miniszter a Máv vona
lain 50 százalékos kedvezményes utazásl engedélyezed. A vásári igazol
vány érvényes a felutazásra április
23-tól május 9-ig, a visszautazásra
pedig április 29-től május 15-ig. Az
igazolvány ára 2 80 P, mely a vásár
három napi díjmentes látogatására
jogosítja fel tulajdonosát.

— Aranyon, ezüstön ott a finom
ság jele, az Aspírin a „Bayet“-keresz.l
Ez szavatol a valódiságáért és azért,
hogy meghűlés, rheuma, fej- és fog
fájás esetén enyhit fájdalmán. Óva
kodjék a pótszerektől, amig 24 fillérért
2 drb. valódi Aspirint vehet.
NAGY S Z Ő N Y E G
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megérkeztek a legújabb angol és hazai öltöny, kabátszövetek, angol és francia, valamint kiváló minőségű hazai kosztüm.
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— Tárgysorsjátók A Szoc. Misszió
leánycsoportja május elsején tárgysors
játékot rendez. A nyereménytárgyak
a (őtraíikban megtekinthetők és ugyan
ott vásárolható a sorsjegy is.
T áncoktatás. Dr. Gavallér Lászlóné
szokásos nyári tánctanfolyamát már
május hó közepén megkezdi.

— Huszonöt pengőt sikkasztott
ilj. Bodnár Pál sátoraljaújhelyi nap
számos Izsák József pékmestertől. Bod
nár bizományba vett át péksüteményt,
azt eladta, de az árával nem számolt
el. A tárgyaláson beismerte bűnössé
gét és azzal védekezett, hogy elszá
molási viszonyban állott Izsák Józseffel.
A bíróság nem fogadta el a vádlott
védekezését és egy rendbeli sikkasz
tás vétsége miatt ifj. Bodnár Pált egy
havi fogházra Ítélte.

használja rendszeresen a híres
nagyenyedi

H0V8G5 HRÉM-et.
Eltünteti! az arcbőr szépséghi
báit, csodálni fogja Qn is bá
mulatos hatását. Az arc megszé
pül, feltűnően tiszta üde lesz !
oijeli használatra kék
Xappaii használatra sárga c
®
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— A cselédszerzök ellenőrzése. A
cseled,zerzök működése ellen sűrűn
érkeztek panaszok a belügyminiszter
hez amiatl, hogy ezek egyrésze kifo
gás alá eső, különösen erkölcsrendészet
szempontjából súlyos üzelmeket (olylat.
A belügyminiszter egy most kiadóit
rendeletében arról intézkedik, hogy az
ilyen engedéllyel birö egyének s üz
letvezetők működését a helyi szervek
fokozottabb és lehetőleg meglepetesszetü ellenőrzés alatt tartsák s ha az
illetők működése ellen komoly észre
vétel merül fel, az elsőfokú iparhatósá
got teendő intézkedés végett értesítsék.

m a tik u a f á jd a lm a it . E r r ő l is m e r h e tő fel a z A s p ir in h a t á s a
b e ls ő le g . K ü ls ő Is m e r te tö je le a t a b le t t á k r a p r é s e l t - S a g c * * •
kereszt,

ami

m egvéd az u tá n z a to k tó l.

m ezőgazdasági helyzetről

mert nincs itthon a felügyelő úr
A néhány napja tartó kemény
hideg és fagy gazdasági hatásairól
szereltük volna olvasóinkat tájékoz
tatni. Szerettünk vo'na pontos ada
tokat közreadni arról, milyen hatása
volt a hidegnek és fagynak a veté
seké, szőlőkre és gyümölcsösökre
a vármegye különböző részein.
Munkatársunk a legilletékesebb
helyhez, a vármegyei gazdasági
felügyelőséghez fordult információ
ért. Azonban legnagyobb
megle-

pelésre nem tudtunk információt
kapni. Indokolás : a (elügyelő
ur
nincs idehaza és az információ adást
magának tartotta fenn.
Elnézést kérünk tehát olvasóink
tól, hogy nem tudunk hiteles ada
tokat közölni az április végi hideg
és fagy gazdasági hatásairól. De
hát he kell látniuk, hogy ha a fel
ügyelő ur nincs idehaza türelem
mel kell várni míg hazajón.

[figyeljen a védjegyre 1

— Ló, öszvér, szamár csak iga
zolvánnyal szailitható külföldre. A
földmivelésügyi miniszter rendeletet
adott ki a lovak, öszvérek és szamarak
külföldre szállításának szabályozásáról.
A rendelet értelmében csak szállítási
igazolvánnyal szabad Magyarországból
külföldi államba lovat, öszvért, sza
marat feladni. A földművelésügyi mi
niszter felhatalmazást nyert arra, hogy
a kivitelre szánt anyagot a tenyésztési
igények szempontjából való alkalmasság
tekintetében megvizsgáltassa és a szál •
litási igazolványok kiállítását rendelet
ben korlátozza. A szállítási igazolványt
kérőnek a m. kir. külkereskedelmi hi
vatalhoz intézett folyamodványában
kérelmet kell előterjeszteni aziránt is,
hogy a kivitelre szánt anyag hol és
mikor vizsgáltassék meg és ki kell mu
tatni az egyéb feltételek megléteiét is.

— Cézár hitvese a cime Gáspár
Miklós regényének, amelyet áprilisi
negyedében az Uj Idők közöl. Áz Uj
Idők mai számában Zsigray Julianna,
Falu Tamás, Kosáryné Réz Lola,
Fóthy János, F.'oeczki György, Bara
bás Gyula, Gosztonyi Ádám, Matolcsy
Andor írták még a művelt középosz
tály kedvelt hetilapjának elbeszéléseit,
cikkeit. Díjtalan mutatványszámot bár
kinek küld a kiadóhivatal, Budapest,
VI. Andrássy ut 16. Előfizetési dija
negyedévre 6 pengő 40 fillér, egyes
szám ára 50 fillér.

Olcsó ós jó szálloda Pesten

150 kényelmes szoba 4 pengőtől,
teljes penzióval 9 pengőtől. Az
Étteremben szegedi F a r k a s
Jóska muzsikál, a télikertben
délután és este a V i r á n yjazz játszik a tánchoz. Hallgassa
meg minkét zenekart rádión.
Adjon barátainak találkozót, liivja
meg ókel vacsorára a M » t r o p o l e - b a

Syy heti fogház
a szülőd gondatlanságáért
N yom oru k m iatt nem g o n d o sk o d h a tta k gyerm ek ü k ről
Két szerencséllensorsu, földhöz ra
gadt szegény ember állolt kedden
délelölt a sátoraljaújhelyi törvényszék
Köröskényi büntető tanácsa előtt. Id.
Tóth András és neje.
A házaspár a vádirat szerint, gon
datlanságból emberölést kövelett el.
Január derekán ugyanis beszállították
az Erzsébet kórházba András nevű
19 éves fiukat, akinek kél lába meg
volt fagyva. A gyengeelméjű fiun már
nem lehetett segíteni, pár nap múlva
meghall. Az ügyészség boncolást
rendelt el, amely megállapította, hogy
a fin csont és bőr volt. Gyomrában
beleiben semmi étel sem volt, mintha
már hetek óla nem evett volna. A
szülők ellen megindult az eljárás.
A főtárgyalás során a vádlottak

tehát a
-ko re szt.

ASPIRIN
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Ü g y e lje n

b e vá sá rlá sn á l, ra jta van-e a ta b le ttá k o n a

részbeni beismerése és a tanuk val
lomása alapján beigazolódott, hogy
id. Tóth András és neje gyermekü
ket rendszeresen éheztelték és fekvő
helye télviz idején valósággal a sza
bad ég alatt volt. A vádlottak sírva
védekeztek és tekintve a nagy nyo
morra, amelyben élnek, enyhe bün
tetést kértek.
Dr. Koszta Pál ügyész vádbeszéde
után a bíróság a vádlottakat bűnös
nek mondotta ki, egyrendbeli gon
datlanságból elkövetett emberölés
vétsége mia't és ezért őket egy-egy
heti fogházra Ítélte. Az ítélet végre
hajtását azonban a rendkívül nyomós
enyhítő körülményekre való tekintet
tel három évi próbaidőre felfüggesz
tette. Az ítélet jogerős.

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

-KERESZTTEL

kilenc társuk személyében úgy a
tetteseket, mint az orgazdákat kézrekeriteni, akik a sorozatos bűncse
lekmények elkövetését azonnal be ia
ismerték. A lopott pénzeket elosztot
ták egymás között, az árukat potom
pénzen értékesítették mások között,
a trafik betörésből származó dohányt
nteg elfüstölték. Az ügyészség betö
réses lopás és orgazdaság címén
helyezte vád alá a tizenhárom ci
gándi cigányt.
Dr. Lakatos Dezső törvényszéki
büntető egyesbiró igen nagy érdek
lődés melleit csütörtökön délelőtt
tartott a bűnügyben főtárgyalást. A
tárgyaló terem padsorait teljesen
megtöltötte a hallgatóság, akiknek
minden egyes tagja a cigánytelep
lakói közül került ki. A föbünösök
beismerték a bűncselekmények elkö
vetését, az orgazdák közül többen
tagadták bűnösségüket és a tanú
vallomások ártatlanságukat igazolták
is. A vádlottak elmondották, hogy
a falakat minden esetben „egy kis
késsel, meg egy csonka rossz ásócs*
kával“ bontották ki. Egy-egy éjszaka
több helyen is próbálkoztak, de a vas
tag falat nem tudták mindenütt ered
ményesen kibontani.
A bíróság a perbeszédek elhang
zása ulán ítéletet hirdetett, amely
szerint Sándor Imrét két rendbeli
betöréses lopásban mint tettest és
egy rendbeliben mint tettestársat
mondotta ki bűnösnek és ezért egy
évi börtönre, Jóni Bélát egy rend
beli lopásban, kél rendbeli betörés
ben mint tettestársat es három rend
beli betörés kísérletében találta bű
nösnek és ezért egy év és három
havi börtönre, Horváth Istvánt mint
bűnsegédi bűnrészest két havi fog
házra és Jóni Gyulát, mint tettestár
sat három rendbeli betörés kísér
lete miatt hét havi börtönre Ítélte.
Öl orgazda kisebb elzárás büntetési
kapott, míg négyet felmentett a bl.
róság. Az ítéletben úgy a vádlottak,
mint dr. Malyáta Dezső kir. ügyész
megnyugodott.

BUPAPESTI
NEMZETKÖZI VÁSÁR
á p r i l i s 29 — m á ju s 9.
1800 kiállító. 7 külföldi állam
hivatalos részvételével.
T E L E V Í Z I Ó !

2 év 10 hónap börtön és 3 havi fogház,
amiért egy kis késecskével, meg egy csonka
rossz ásócskával dolgoztak éjszakánkint
Annak idején részletesen beszá
moltunk azokról sorozatos falbon
tásos betörésekről és betörési kisédetekről, amelyek az e'mull év
őszén hónapokon át foglalkozf d ák
a Bodrogköz lakosságát és hatósá
gait. Az ismeretlen tettesek minlegy
hat helyen próbálkoztak a betöréssel
azonban sikeres munkát mindössze

két esetben végeztek. A többi ese
tekben azért nem sikerült a betörés,
mert a falat nem tudták kibontani,
illetve a letteseket megzavarták.
A csendőrség hosszá és lankadat
lan munkája március 20-án végre
eredménnyel járt. Sikerült ugyanis
Sándor Imre, Jóni Béla és Gyula,
Horváth István cigándi cigányok és

Repülőgépkiállitás, divatbemu
tató, rádióüzenetközvetités
rövid és hosszú hullámon, épí
tőipari tőzsde, kongresszusok,
stb., stb.

5Q°o-OS
UTf t ZAS l K E P V E Z M É N Y
Budapestre április 23 töl má
jus 9 ig. — Visszautazásra
április 29-től május 15-ig.
V(isárigazolvdny kapható a vásárirodá
nál, Budapest, V., Alkotmány uccaS.
Sátoraljaújhelyen, az Ipartestület elnök
ségénél és a/. Ihusz. fióknál.

4. oldal.

Újhelyi Hírlap— Felsömagyarországi Hírlap

17. szám

Klein Kálm án
D I V A T H Á Z A
S Á T O R A L J A Ú J H E L Y

Mindenféle férfi és női szövetek
diVatselymel^. menyasszonyi I^elengyél^. Szőnyege^, függönyöd

legolcsóbb forrása
választékos áruraktár

minden cikkben
TAK ARÉK O SSÁG TAG JA !

Hirek a vármegyéből
Hatóság elleni erőszak, becsületsértés és hatóság
sértés = 50 pengő — Szülő megverése
14 nap —
Súlyos testi sértés
8 nap
Január 30-án este történt a budapesti
személyvonat érkezésekor a vasútállo
máson,hogy csomaggal a kezében leszál
lón a vasúti kocsiról Weisz Sámuel
sátoraljaújhelyi lakos és a kijáraton
túl haladva, a csomagot átadta Landau
Ferenc sárospataki lakosnak, majd vissza
akart menni a vonatra Ebben azonban
Körössy Ferdinánd jegyszedő meg
akarta akadályozni, Weisz Sámuel
azonban kiszabadította magát Körössy
karjaiból, felugrott a mái mozgásban
volt vonatra, miközben sértő kijelen
téseket tett az őt lefogni akaró Körőssyre. Másnap pedig, amikor a vasút
állomás irodahelyiségében igazoltatni
akarták, az igazolványát nem akarta
felmutatni. A vasút feljelentésére a
sárospataki járásbiróság csütörtökön
tárgyalta a bűnügyet és Weisz Sámuelt
hatósági közeg elleni erőszak vétségé
ért,becsületsértésért és hatóság sértésért
összbüntetésül a 92 § alkalmazásával
50 pengő pénzbüntetésre Ítélte. Weisz
Sámuel az iteletet megfelebbezte, de
felebbezést jelentett be az az ügyész is.
*
A sárospataki kir. járásbiróság
az elmúlt kedden tárgyalta Varga
Pál, Varga Béla és Tömöri Béláné,
szül. Varga Piroska bűnügyét. Neve
zetteket íelmenö ágbeli rokonon elkö
vetett súlyos testi sértés vétségével
vádolta a kir. ügyészség, mert a múlt
év szeptember 13-án a Tiszakarádhoz
tartozó József-major és Nagyhomok

tanya közötti országúton édesapjukat,
Varga Gyulát ostornyéllel és vasszáru
szijial úgy megütötték, hogy 14 napon
túl gyógyult sérüléseket szenvedett. A
járásbiróság a bizonyítási eljárás lefoly
tatása után bűnösnek mondta ki mind
három vádlottat a vádszerinti bűncse
lekményben s ezért Varga Pált és
Bélát 14— 14 napi, Tömöri Bélánat
pedig, aki az apja megveretesét meg
akadályozni akarókét férfit erőszakkaleltuszkolta ,2 pengő pénzbüntetésreité'te.
A
Ez év március 20-án este nagy
verekedés volt Károlyfalvan, a tem
plom közelében, ahol Hanzer Ig
nác földmives többedmagával álldo
gált és beszélgetett. Arra ment az
utón Kopasz Antal sárospataki lakos
s minden ok nélkül beleakart kötni a
Frank társaságában levő Nezaczkij
Andrásba. Frank megakarta akadá
lyozni a verekedést, ezért elutasította
magától Kopaszt. Közben odaérkezett
Czili György károlyfalvai lakos is, aki
Kopasznak adott igazat. Kopasz errerávetette magát Hanzer Ignácra és
agyba főbe verte, a földre teperte s e
közben elővéve bicskáját, azt Hanzer
homlokába szúrta. Feljelentés folytán
a járásbiróság elé került az ügy A
bíróság a tényállás tisztázása után Ko
pasz Antalt súlyos testi sértésért 8
napi fogházra. Czili Györgyöt pedig
bünrészességért 10 pengő pénzbün
tetésre Ítélte.

„Magdát kicsapják"
A legújabb magyar film a legjobbak közül való. Meséje fordulatos és
rendkívül ötletes.
Már maga a miliője is vonzó. Kil

V E S E -,
HÓLYAG

I ne érdekelne egy leányiskola élete, a
I drukkoló leányok, a szigorú tanárok
I és jóságos tanárnók működése a?.
I osztályban és az elkerülhetetlen for-

Salvator-Forrás
GYÓGYVIZE

KÖNNYÜ — VASMENTES JÓ IZÜ.
Kérdezze meg orvosát!
Mindenütt kapható !
Lerakat Sátoraljaújhelyen :

Bilanowits István cégnél

dulat, amikor a szerelmi ábrándozás
bevonul a szigorú falak közé ? A
kereskedelmi levezés szép szőke tanár
nőjének vágyakozása a tankönyvben
szereplő és nem létező liverpooli cég
főnöke után,egy szerelmes levél hozzá,
akiről kiderül, hogy él, kétezer kilo
métert utazik, hogy megkeresse a
levél íróját. Amilyen meseszerü, épp
olyan mulatságos és érzelmes.
Turay Ida a kis diáklány szerepé
ben régen volt igy elemében. Tolnay
Klári játsza a tanárnőt, az ember
örül, amikor a liverpooli gyáros —

Vidékre minták.

Páger — feléségül veszi. Góth Sán
dor szigorú vegytantanárja olyan
élelhű, hogy az ember attól fél: meg
buktatja az egész osztályt. A film
igen kedves és nagyon fog tetszeni.
Ma, holnap és hétfőn kerül bemu
tatásra.
Kedden, szerdán „Sárga lobogó“
cimü németnyelvű kalandorfilm van
műsoron. A film egy női tiporler és
egy becsületes kalandor szerelmi re
génye. Csütörtökön filléres helyárak
kal „Írország lángokban“ van mű
soron.

Strapára és rossz utakra csak SKODA automobil
Kapható:

A SKODA autók Zemplén és AfaaujváiTijegiJeil^izépolago^ képviseleténél

Martinovits Miliőn:
műszaki üzletében, SÁTORALJAÚJHELY,
Kazinczy u. 4.

Telefon: 112.

Kedvező fizetési feltételek!

Hírek a sportfrontról
Üzemben az atlétikai szakosztály
y) — Bajnoki mérkőzés vasárnap
A Sac. újjászervezése rohamlépésben halad előre. A legutóbb
tartott értekezleten kijelölték azokat,
akik hivatva vannak életre kelteni és
a legközelebbi közgyűlésig vezetni
’ árosunkeszépmultu sportegyesületét
A főtitkári teendőket dr. Szentandrássy Palra bízták. A z atléti
kai szakosztály vezetését dr. Mes
ter István, intézését dr.
Lázár
M iklós vette át.
A tlé tá in k vasárnap már pályára
is lépnek. D r. Mester István szakosz
tályi elnök vezetése alatt résztvesznek
a miskolci kerületi versenyen.
A tenniszszakosztály intézői teen
dőit Szentkirályi
Ferenc vállalta,
mig a íoolballszakosztály intézői te
endőivel Erdei Andrást bízták ineg.
A Sac, footballcsapala vasárnap
délután fél 3 órakor a M E S E .
csapatával játszik bajnoki mérkőzést

a dohánygyár mögötti sportpályán.
A
mérkőzést Györkefalvy
fogja
vezetni.
A Sac. csapatának vasárnapi mér
kőzéséhez a drukkerek csapata nagy
reményeket fűz, mert a csatársort
a center posztján
Varkonda II*
fogja irányítani, aki a legutóbbi
mérkőzéseken szép játékával álta
lános feltűnést keltett.
* Feltámadunk! Bensőségesen szép
novellát irt Szentmihályiné Szabó Má
ria ezzel a címmel a Magyar Lányok,
lutsek Anna népszerű ifjúsági lapja
számára. A húsvéti lapban sok érdekes
közleményt találunk. Díjtalan mutat
ványszámot bárkinek küld akiadóhivatal

A kiadásért felelős:
V A J D A

J Ó Z S E F

Laptulajdonos :

Londesmann M. és Torsa
Készült: a Vajda-könyvnyomdában
Sátoraljaújhely

