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Felelős szerkesztő:
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Megjelenik minden szombaton. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 3.

Színházról
nem e helyen szoktunk meg
emlékezni. Mégis, hogy ezt tesz- 
szük, arra a város reputációja 
késztet bennünket.

Mindössze 10 napja csak, 
hogy a debreceni Csokonai szín
ház társulata Sátoraljaújhelyben 
működik, — de nem tudjuk 
magunkban elnyomni azt a gon
dolatot, hogy a következő évek
ben e város közönsége fájdal
masan nélkülözni fogja Horváth 
Árpád kitűnő társulatát.

Az együttest idejövetelekor a 
közönség szíves szeretettel fo
gadta. Tartozunk azzal az igaz 
Ságnak, hogy ez a szeretet erős
ségéből azóta sem veszített.

Horváth Árpád igazgató, mi
kor ide — pályázat mellőzésé
vel — meghívták, számolt azzal, 
hogy a közönség kényes igényű, 
— anyagilag is valamennyire 
leromlott, — de tudta azt is — 
mint megnyitó beszédében mon
dotta, — hogy ebben a határ
széli városban a szellemi kul
túra és a nemzeti színjátszás 
fokozott kötelezettségeket ró a 
színészetre.

Ezt a kötelezettséget Horváth 
Árpád maradéktalanul teljesí
tette.

Elsőrangú fiatal erőkből álló 
művészgárdát hozott ide. A 
Nemzeti Színház volt főrende
zőjének szakavatott szeme bátor 
és biztos kézzel válogatta ki és 
szerződtette tagjaivá az ifjú szí
nésznemzedék legelhívatottabb 
tehetségeit. És hogy velük mi
lyen eredményeket ért, el azt an
nak, aki csak egyszer volt szin- 
házbanmegmagyarázní nemkel!.

Azonban a szellemi kultúra 
és a nemzeti nyelv ápolása a vá

ros lakosságára is fokozott kö
telezettséget ró. Bármilyen fáj
dalmas is ez nekünk, — mégis 
kénytelenek vagyunk megálla
pítani, hogy ezt a város lakos
sága — tisztelet a kevés kivé
telnek — nem teljesítette. El
képesztő részvétlenség mellett 
játszódnak le a szebbnél-szebb 
előadások.

Május utolsó vasárnapján, ez évben 
május 29-én áldoz az egész ország a 
világháborúban elesett hősök emléké
nek. Sátoraljaújhelynek, ahol még mai 
napig sem emeltek örök emléket azok
nak, akik legdrágább kincsüket, az 
életüket áldozták a hazáért, kétszeres 
kötelessége ünnepi keretek között ál 
dozni a hősök emlékének.

Mint minden éven. ez éven is a 
városi hatóság rendezi meg az ünnep
ségek sorozatát, amelyben az egyhá
zak is részt vesznek.

Reggel zenekarok járják be a vá
rost. Majd ünnepi istentiszteletek kö
vetkeznek, amelyen a hivatalok kül
döttei is részt vesznek. A római ka
tolikus templomban délelőtt 9 órakor, 
a görög katolikus templomban délelőtt 
íél 9 órakor, a református és ágostai j 
evangélikus templomokban délelőtt 10 I 
órakor, a statusquo izr. templomban I 
délelőtt 9 órakor lesznek az istentisz- !

Legutóbbi számunkban szóvá tettük, 
hogy a pataki diákok Sátoraljaújhelyen 
átutaztukban nemzeti szocialista kö
szöntés formán kinyújtott karral és„Sieg 
Heil“ orditozással köszöntötték a járó 
kelőket. Közleményükben éretlen gyer
meki csinytevésnek minősítettük a diá
kok viselkedését és kifejeztük azt a 
reménységünket is, hogy a diákok

Nem kérdezzük ennek sem 
az okát, sem a magyarázatatát, 
— sem a mentségét.

Mivel ennek sem oki, sem 
magyarázata, — sem mentsége 
nincsen.

A színtársulat nem kér sen
kitől sem áldozatot, sem aján
dékot, a jegyek árát meghaladó

teletek.
Az istentiszteletek után délelőtt 

kegyeleti staféta fut a városon keresz
tül a köztemetőig, ahol a győztes csa
pat utolsó futója megkoszorúzza a 
hősök sírját.

Délelőtt fél 12 órakor a hősök te- 
metőjében kegyeletes ünnepség ke
retében áldoznák a világháborúban 
hősi halált haltak emlékének. Az ün
nepélyen közreműködik az ipartestü
leti dalárda, ünnepi beszédet mond 
Karabélyos Ede allarni elemi iskolai 
tanító és szaval Nagy Ferencz felső 
kereskedelmi iskolai tanuló.

A megemlékezést szolgáló ünnep
ségek sorozatát délután 5 órakor foot- 
ballmérkőzés fejezi be. A Sátoralja 
újhelyi Athletikai Club és a Sátoral
jaújhelyi Levente Egyesület csapatai 
kelnek nemes versenyre Sátoraljaúj
hely város vándordíjáért, a hősök ser
legéért.

csinytevése valószínűleg nem találkozik 
a főiskola tetszésével sem.

Erre a cikkünkre válaszol G u l y á s  
József egyetemi magántanár, c. igaz
gató egy megszeppent diák dadogá
sához hasonló foftnábun. Az igazgató 
ur ugyanis nyilatkozatában először ta
gadni próbál, mondván, hogy a diakok 
integetését „némely rémlátók“ ijedt

értékű tudást, szórakozást, örö
met nyújt.

Vagy talán már itt tudásra, 
szórakozásra, örömre senkinek 
sincs szüksége?

Vagy talán nincs szüksége 
arra a kulturmisszióra, melyet 
— a megélhetés legszerényebb 
igénye mellett — a színtársulat 
kíván teljesíteni ?

ségükben Hitler-köszöntésnek vélték és 
a vonat csikorgását „Sieg HeiFnak 
hallották.

Néhány sorral tovább azonban már 
azt állítja az igazgató ur, hogy az uc- 
cán járókelők közül egyesek „az ucca 
szombati népéből” reprodukálhatatlan 
mozdulattal válaszoltak a fiuk jóked 
vére és erre hangzott el csupán a Sieg 
Heil kiáltás szórványosan, sőt az igaz
gató ur szerint enyhén.

Most már csak azt kérdjük a c. igaz
gató úrtól, aki kísérője volt a diákok* 
nak, nyilatkozatának első, vagy máso" 
dik bekezdésében mondottak felelnek 
meg a valóságnak ? A kerekek nyi
korgását hallották-e Sieg Heil-nalc 
„egyes rémlátók”, vagy a diákok tény
leg kiáltották, mondjuk válaszul a 
„provokációra”, amely viszont a mi 
információnk szerint kitalált dolog. És 
még valamit, ha tényleg megtörtént 
volna ez az állítólagos provokáció, miért 
nem kiáltották válaszul a „megbotran- 
kozott" diákok például „fuj szégyeljek 
magukat", miért Sieg Heilt ? Engedje 
meg nekünk c. igazgató ur, hogy erre 
kiváncsiak legyünk.

Ezek után pedig legyen szabad 
néhány szóval válaszolnunk a „nem 
liberális” újság megjegyzéseire is. Tény
leg 41 éve vezették és vezetjük ezt 
a lapot liberális szellemben. Liberáli
sak voltunk, mikor még dicsőség volt 
liberálisnak lenni, liberálisak voltunk, 
amikor a szabad véleménynyilvánítás
ért börtön és akasztófa járt és liberá
lisak vagyunk ma is, amikor a libera
lizmust lepocskondiázása a divat.

Mindig egyetlen vezérelv vezetett 
az újságírásban mindenkit, aki e lapot 
csinálta: igazat írja. Mi például nem 
mertük volna leírni múltkori cikkünkre, 
hogy „kemény, egy négyszázéves ősi 
intézmény iránt tiszteletlen hangú cikk 
jelent meg”. Nem mertük volna leírni

Hosszúi felelt igazgató úr!
Nem liberális lapokra is kötelező az igazmondás

Kosok napjának ünnepségei
Kegyeleti staféta. — Ünnepély a köztemetőben — Foot- 

ballmérkőzés a hősök serlegéért
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m egérkez tek  a legújabb angol és hazai öltöny, kabátszövetek, angol és francia, valamint kiváló minőségű hazai kosztüm,

nöi k ab it  és ruhakeimók, divat selymek. L e g f i n o m a b b  b u r r b e r r y  28ánerü fórfi raglanok é8 b a | .

I o n  kabátok, férfi nyúlszőr és gyapjú kalapok, női fehérnemüek, harisnyák nagy választékban. „TAKARÉKOS3AG* tagja.
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Színházi műsor
Szombaton, május 28-án : Son/a, 3 fel- 

vonásos operett H. Neményi Lili 
felléptével.

Vasárnap, május 29-én délután: Sárga 
pitykés közlegény, operett, 
e s te : Sonja operett.

Hétfőn, május 30-án: Delila, 3 felvonásos 
vígjáték.

Kedden, május 31-én : Egyetlen éjszakára 
3 felvonásos operett H. Neményi 
Lili felléptével.

Szerdán, Junius l-én : Blkfic tanár úr, 
3 felvonásos életkép.

Cs&törtökön, junius 2-án délután: az 
Eucharisztikus Kongresszus al
kalmából kizárólag a középisko
lai ifjúság számára, Jézus-faragó 
ember, Nyirő József havasi drá
mája ;
e ste : Mezei pacsirta, magyar 
népies operett.

Pénteken: junius 3-án : félhelyárakkal, 
Mágnás Miska, 3 felvonásos 
operett.

— EskÜVÖ. dr. Cseh Barna m. kir. 
rendőr segédfogalmazó kedden dél
előtt a fényeslitkei (Szabolcs m.) ref. 
templomban esküszik örök hűséget 
Szentgyörgyi Sárának.

—  Vizsgabiztos a női kér. szak- 
tanfolyamon. A női kér. szaktanfo
lyam vizsgabiztosa Bank Sándor tanul
mányi felügyelő, a miskolci női kér. 
iskola igazgatója.

— Uj hitközségi elnök. A  statusquo 
izr. hitközség képviselőtestülete a dr. 
Róth József halálával megüresedett 
elnöki állásra dr. Grosz Dezsőt válasz
totta meg egyhangúlag. A  dr. Grosz 
Dezső megválasztásával megüresedett 
e'ó'ljáróságr tisztségre ugyancsak egyhan 
gulag dr.Rosenberg Lajost választtoták.

—  Érettségi biztos a kereskedelmi 
iskolában. A városi f u felsőkereske
delmi iskola érettségi biztosa dr. Bor- 
sody Sándor gazd. főtanácsos ny. O. 
K. H. igazgató Budapestről.

—  Iskolai országzászlót avattak az
elmúlt vasárnap Mádon. A mádi álla
mi elemi iskola hatodik fiúosztálya 
Darvas János igazgató és Jankovich 
Mihály tanitó kezdeményezésére ország
zászlót készitett és az elmúlt vasárnap 
avatták fel az iskola udvarán. Az avató 
beszédet Tomcsányí Boldizsár tanfel
ügyelő mondotta.

—  Újhelyi diák sikere a tanulmányi 
versenyen. Váry László a f. kér. isk. 
IV. évfolyamú tanulója a budapesti 
kereskedelmi iskolai tanulmányi ver
senyen a gyakorló-irodából elismerő 
oklevelet nyert.

— A főgimnázium torna vizsgája
junius 6_án d, u. 2 órai kezdettel lesz 
a sportpályán. A  tornavizsgát atlétikai 
és foottbalversenyek követik.

—  Diákjárás Sátoraljaújhelyben. E
hó 24-én és 25-én nagy diákjárás volt 
Sátoraljaújhelyben A miskolci gimná 
zium növendékei 24-én a Magyar 
Kálváriához zarándokoltak. 25 én az 
újhelyi gimnázium első és harmadik 
osztályával a Hegyközre rándultak. 25- 
én a nyíregyházi gimnázium növendé
kei zarándokoltak a Magyar Kálváriá
hoz és a sárospatakkörnyéki elemi 
iskolák növendékei Széphalomra rán
dultak. E hó 30 án a mezőcsáti pol
gári iskola növendékei látogatnak el 
Sátoraljaújhelybe

— Az Ojság uj száma megmagya
rázza, hogy a spanyolok is a zsidók 
miatt harcolnak és elénk tartja a hét 
görbe tükrét. Nagyon jók az állandó 
rovatok is Nagy Imre népszerű vicc
apjában. Ára 16 fillér.

egyszerűen azért, mert nem igaz. Mi 
a főiskolát, amely egészen bizonyosan 
távol all a diákok éretlen csinytevésé- 
től, nem támadtuk és nem is fogjuk 
támadni.

Azt azonban kénytelenek vagyunk 
leszögezni, hogy a „nem liberális“ új
ságokra is kötelező az igazmondás.

Végül pedig számoljunk le a „nem 
liberális44 újság által olyan szivesen 
hangotatott hisztériával. Olvassa el 
kedves „nem liberális“ dr. Kossuth 
Jánosnak a kommunizmus zemplén- 
vármegyei történetéről a .Zempléné
ben írt cikksorozatát. Ebből a cikk
sorozatból meg fog győződhetni arról, 
hogy a lap azóta elhunyt tulajdonosa, 
volt felelős szerkesztőnk és moJar.i 
felelős szerkesztőnk akkor sem voltak 
hisztériásak, amikor nagyobb tétbe 
ment a becsületes magyar kiállás. Meg 
fog győződni hogy e lap olt felelős 
szerkesztője és édesatyja akkor tettek

Legutóbbi számunkban jeleztük már, 
hogy a polgármester junius elsejére 
végleges helyzetet akar teremteni a 
városi vigadó étterem bérlete ügyében. 
Ezért szerdára közgyűlésre hívta egy
be a képviselőtestületet.

A bérletre —- amint már szintén 
jeleztük — kelten pályáztak : Löwey 
Sándor nyiregyházai főpincér és Orosz 
Barna és neje Asbely Klára erdőbe- 
nyei lakosok. Mindkét pályázó 1000 
— 1000 pengő évi bért ajánlott a

tanúságot izzó magyarságukról, amikor 
azért börtönben kellett szenvedni és 
akasztófával kacérkodni. £s e sorok 
Írója sem lapult meg gyáván, amikor 
pedig az emberek zöme hisztériásán 
a sarokban lapult. Minket tehát senki 
se tanítson magyarságra. Illemet pedig 
igazán nem vagyunk hajlandók tanulni, 
különösen nem a nem liberális újság 
legeslegutolsó számából.

Mi ma is azok vagyunk, akik vol
tunk. Nem vagyunk hisztériásak és iga
zat írunk. A múltkor is igazat irtunk. 
Ha nem hiszik, állítsanak érte bíróság 
elé, kényszerítsenek bizonyításra.

Es ha nem mondtunk igazat, vagy 
igazunkat nem olyan tanukkal bizo 
nyitjuk, akik Magyarországon élt ősei
ket legalább olyan messzire tudják 
visszavezetni v a l lá s k ü lö n b s é g  n é lk i i \  
mint a cukiró, akkor irhát a „nem 
liberális'4. De addig jó lesz egy kissé 
halkabb hangot megütnie.

vendéglő bérletéért, azonkívül vállal
ták a vizdij fizetését is.

A pénzügyi bizottság Orosz Barna 
és neje ajánlatát javasolta elfogadásra 
1938. junius 1-től 1941 december 
31 ig terjedő időre ugyanazokkal a 
feltételekkel, mint amilyenek mellett 
Bujdosó István bérelte a vendéglőt. 
Javaslatát azzal indokolta a pénzügyi 
bizottság, hogy Orosz Barna és neje 
vállalkozását anyagilag megalapozott 
nak latja, amennyiben a becsatolt iga

ma megtehet, n e 
h a l a s s z a  holnap- 
utánra, mert junius 
3-án van a jótékony- 
célú magyar királyi 
állam i s o r s j á t é k  
h ú z á s a ,  amelynek 
f ő n y e r e m é n y e

ML>
18.729 nyeremény 
275.000 P. értékben. 
A s o r s j e g y  ára : 
egész P 3, fél P i.5ü

A sorsjegy kapható 
minden s o r s j e g y 
főár  usitónál, vala
mint az ö s s z e s  
dohánytözs d ék b en.

zolások szerint 24000 pengőt érő in
gatlanrészük, 6 lovuk, 60 hl. boruk es 
150 személyre vendéglői kisleltáruk 
van

Dr. Bisztray főügyész felszólalásá
ban keveselte Orosz Barna és 
neje anyagi biztosítékait, a kép
viselőtestület azonban dr. Jármy Béla. 
dr. Dubay István, Kuharik Gy. Kál
mán és dr. Tóth Alajos felszólalása 
után Orosz Barna és nejének adta 
bérbe a vigadó éttermet junius 1-től. 
Ugyanez időtől megszüntették Bujdosó 
István eddigi bérlő bérletét.

A jegyzőkönyvet nyomban hitelesí
tették.

Ezután megváltoztatták a városi 
szabályrendeletnek azt az intézkedé
sét, hogy a Stefánia szülő otthon or
vosának helyettesítéséről a város tar
tozik gondoskodni.

A gazdasági egyesületnek 6 ürmé* 
tér fasegélyt szavaztak meg a háztar
tási tanfolyam céljaira.

Sok dletőségi ügyet tárgyaltak még 
le. Legtöbbnek elismerték az illető 
ségét, de akadt egynéhány, akiknek 
az illetőségét nem ismerték el. Manlu 
Géza és Gyula cigányzenészek ille
tőségi ügyében jogorvoslattal élnek az 
alispánnak az ellen az intézkedése 
ellen, hogy illetőségüket Sátoraljaúj
hely város terhére állapította meg.

—  Dr. Róth József elhunyt hitköz
ségi elnök emlékére a statusquó izr. 
hitközség képviselőtestülete vasárnap 
délelőtt gyászülést tartott, amelyen dr. 
Grósz Dezső hitközségi elnök méltatta 
az elhunyt kiváló érdemeit.A gyászülést 
gyászistentisztelet követte, amelyen 
Róth Sámuel főrabbi mondta a gyász
beszédet

—  Egy sárospataki diák tragikus 
halála. Az elmúlt héten megírták a 
fővárosi lapok, hogy Ungváry Dénes 
a sárospataki főiskola nyolcadik osztá
lyos növendéke szüleinek gyóni bir
tokán tragikus módon meghalt. Az 
első híradások szerint vadászat közben 
véletlen szerencsétlenség okozta a halált. 
Utóbb egyes lapok öngyilkosságról 
véltek tudni. A lefolytatott vizsgalat 
nem tudta megállapítani, hogy a k t 
feltevés közül melyik az igaz, azt azon
ban kétségtelenül megállapították, hogy 
bűncselekmény nem történt.

—  Ujrafelvótelt rendelt az ítélő
tábla Fejel József ügyében. Fejel Jó
zsef károlyiakéi lakost annak idején 
8 évi fegyházra Ítélte a sátoraljaújhelyi 
kir. törvényszék, mert egy mulatságon 
leütött egy embert. Fejel újrafelvételt 
kért ügyében, azonban a törvényszék 
elutasította kérelmével. Felebbezés 
folytán a kir. ítélőtábla elrendelte az 
újrafelvételt.

9 polgármester felhívása
az egy tál étel ahció ügyében

Nincs éhező család e héten Ujhelyben
Az eucharisztikus kongresszus ide

jén — mint már előre is jeleztük — 
nincs éhező szegény Sátoraljaújhely
ben. A város polgármestere előte
remtette a szükséges összeget, ; mely- 
lyet ezen a héten megszüntethet a 
városban minden éhséget.

Szeretet csomagokat osztottak ki 
a város szegényei között, Minden 
szegény család 3 családtagig I és 
fél kg. lisztet, 1/4 kg. rizst, 1/4 kg. 
szalonnát kapott,amennyiben gyermek 
nincs a családban. Ha a családban 
gyermek is van még 1/4 kg. cukrot 
is kaptak. Négy és több tagú csa
ládok 3 kg. lisztet, 1/2 kg. zsírt, 1/2 
kg. szalonnát — és ha gyerek is 
van a háznál — 1/2 kg. cukrot kap
tak.

A népkonyhán ebédben részesü
lők, ha családjuk nincs, az ebéden 
kívül egyebet nem kaptak. Akinek 
családjuk van, az ebéden kiviil u- 
gyanolyan arányban kaptak szeretet- 
csomagot, mint akik nem étkeznek 
a népkonyhából.

Összesen 360 családot 950 csa
ládtaggal részesítettek szeretet cso
mag ajándékban.

Az eucharisztikus hétre tehát már 
valóra váltotta a polgármester Ma
gyarország első asszonyának elgon
dolását. Most — ugyancsak a kor- 
mányzóné elgondolása alapján — a 
Szent István hét szegényellátását kell 
valóra váltani. A város polgármes
tere felhívással fordult tehát a város 
közönségéhez, legye lehetővé egé
szen csekély áldozattal, hogy Szent 
István hetében se legyen éhező Sá
toraljaújhelyben.

Nem kér egyebet a polgármester, 
csak hogy minden család egyet
lenegyszer szűkítse le ebédjét egy 
tál ételre és amit az ebéden megta
karít, juttassa a szegények felsege- 
lyezésére. Hogy pedig az adakozást 
is könnyűvé tegye, a Dohánylőzsdé- 
ben, Szabó Pál, Dubay Jenő, Vil- 
kovszky Kálmán, Behyna Testvérek, 
Köztisztviselők szövetkezete, Onuska 
és Moskovszky, Kruss Irén és Blu- 
menfeld Jenő és Fiai cég üzleteiben 
csekkeket bocsájt díjtalanul a kö
zönség rendelkezésére.

Az adományok befizetéséi junius 
4-ig kéri a polgármester.

Elsőrangú konyha. Mérsékeli árak.
A Városi Vigadó éttermeit 
junius 1-től  á t v e s z e m
Kérem a n. é. közönség szives pártfogását

OROSZ BARNA
v e n d é g lő s

Figyelmes kiszolgálás. Hegyaljai Jajborok.

A város parlamentjéből
Uj bérlőt kapott a vigadó étterem
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Tiz zemplénvármegyei vitézt és 29 
vitézi várományost avatott fel Magyar- 

ország Kormányzója
Székesfehérváron, az ősi ko

ronázó városban avatott ez éven 
vitézeket vitéz nagybányai 
Horthy Miklós. Vasárnap e hó 
22-én folyt le az ünnepélyes 
vitézzé avatás, melyen Zemp- 
lénvármegyéből tíz vitéz és 29 
vitézi várományost avatott vitéz
zé Magyarorzág kormányzója.

A vitézzé avatottak névsora 
a következő :

Tiszti vitézek : vitéz Benkő Sándor 
alezredes, vitéz Onczay László urad. 
erdöigazgató, vitéz Becskeházy Sán-

Hellemes meglepetés
éri, ha rendszeresen használja a híres 

n a g y e n y e d i

K O V Á C S  K R ÉM -Et.
Eltünteti! az arcbőr szépséghi
báit, csodálni fogja Gn is bá
mulatos hatását. Az arc megszé
pül, feltűnően tiszta üde lesz ! 
használatra kék

Jtappali használatra sárgacsomaa as 
ffiggeljen a védjegyre 1

dór ny. őrnagy, vitéz Monoslory 
András vm.i számellenőr, vitéz Os- 
vath Mihály urad. erdőmérnflk, vitéz 
Komporday Pál máv. intéző.

Tiszti vitézi vármányotok: ifj. vitéz 
Aranyossy Béla, vitéz Becskeházy 
Zoltán, vitéz Halay György, ifj, vitéz 
Komporday Pál, ifj. vitéz Onczay 
Lászlő.

Legénységi vitézek: vitéz Kiss 
Gusztáv földmives, vitéz Veress János 
tőrvhal. ulbiztos, vitéz Asztalos János 
földmives, vitéz Ölvős Dániel föld- 
mives.

Legénységi vitézi várományosok : 
viléz Bodnár Bertalan, vitéz Földvári 
Lajos, viléz Marossiéki Mátyás, ifj. 
vitéz Márkus Lajos, ifj. viléz Nagy 
János, ifj. vitéz Oláh Károly, viléz 
Orsovai János, viléz Répási Gyula, 
ifj. viléz Szegedi István, vitéz Üveges 
Lajos, ifj. viléz Barmóczki István, 
vitéz Horváth Zoltán, ifj. viléz Hegy
aljai Károly, vitéz Ivánka László, 
viléz Kerekes László, viléz Mátyás 
Gábor, vitéz Minya Kornél, viléz 
Nagy-Sándor József, vitéz Nagy De
zső, vitéz Pataki János, ifj. Vitéz 
Soltész Bertalan, vitéz Szentléleki 
Géza, ifj. viléz Szepesi István, ifj. 
vitéz Uj Mátyás.

Letartóztattak egy angyalcsinálót 
Sárospatakon

Meghalt a szerencsétlen áldozat
A sárospataki csendőrség május 

12 én arról értesült, hogy egy sáros
pataki 18 éves leányon tiltott műtétet 
hajtottak végre s a szerencsétlen te* 
remtés súlyos állapotban fekszik a la 
kásán.

A csendőrség a bejelentés után 
azonnal megindította a nyomozást, 
melynek során megállapították, hogy 
a leányt, akin bűnös kéz tiltott be
avatkozást vitt végbe, T o b i  ás Má
riának hívják.

A csendőrök a hatósági orvos uta
sítására a menthetetlen állapotban volt 
leányt beszállították a sátoraljaújhelyi 
közkórházba, ahol másnap meghalt.

T ó b i á s  Mária utolsó óráiban

bevallotta, hogy a tiltott műtétet Do- 
monics T ó t h  Györgyné nevű sáros
pataki asszony harjtotta rajta végre.

A csendőrök a vallomás után elő
állították a súlyos bűnnel terhelt Do 
monics T ó t h  Györgynél, aki kihall
gatása során eleinte tagadott, később 
azonban, a bizonyitékok terhe alatt 
beismerte, hogy a leány felkérésére ő 
avatkozott be, hogy T ó b i á s  Máriát 
szégyenétől megszabaditsa.

A csendőrök D o m o n i c s  T ó t h  
Györgynét, — aki hasonló bűncselek
mények miatt már többizben volt 
büntetve — átadtak a sátoraljaújhelyi 
ügyészségnek.

J e lö ljü k  m eg
a R ákóczi-házat

^Hitsuuk emléket a
(dl*. Sz. A) Kevesen vagyunk már 

életben azok közül, akik e lapok ha
sábjain mozgalmat indítottunk, hogy 
a Kossuth-házon és a piarista gimná 
zium falán Kossuth Lajos neve meg- 
örökittessék. Sok akadályt kellett le
küzdeni éppúgy, mint a Kossuth-szo* 
bor fellállitását megelőzően. Ma azon
ban már megvannak az emléktáblák 
és a vármegyeháza előtt ott áll az 
ország egyik legszebb Kossuth szobra.

Tervbe volt véve háború előtt egy 
gyönyörű megyeháza építése üvegte
tős udvarral, remek árkádokkal, az 
utca felőli részen kétoldalt Kossuth és 
Rákóczi — ez utóbbi lovas — szob
rával. Dókus Gyula alispánunk ked
venc terve és álma volt ez. Hová let
tek a tervek, hová a szép álmok. Az 
irigység, a visszavonás akadályozta 
meg azt, hogy ma az ősi Zemplén- 
vármegyéhez méltó gyönyörű megye-

í j a g y  f e j e d e l e m i g ^

házunk legyen.
Ott voltam amikor ezrek és ezrek 

a m. tud. Akadémia, Petőfi és a 
Kisfaludi társaság kiküldöttjei jelenlé
tében Borsiban leleplezték a Rákóczi 
emléktáblát. Volt egy szent oltárunk, 
ahová kirándulhattunk lelkűnkkel em
lékezni és szivünkkel áldozni. Ks en
nek a nagy Rákóczinak, a Nagyságos 
fejedelemnek városunkban még egy 
emléktáblája sincs.

Ott áll a Kazinczy-utca 25. sz. a. 
az ősi Rákóczi ház, — ősrégi pince 
ajtajával és különös kéményfeljárójával 
— melyhez annyi sok szép legenda 
fűződik. Rákóczi Munkács várából 
Patakra jövet gyakran meg szokott 
szállni bonorum direktoránál, aki ak* 
kor itt lakott. Rákóczi egyik itt idő
zése alkalmából bonorum direktora 
nejének hozatott selymekről szelleme-

Vöt**-

sen emlékezett meg Tóth Béla „Száj* i léktáblát, ha már méltó lovas szobrot 
ról-szájra" c. munkájában. Talán meg- I nem állíthatunk Zemplén legnagyobb 
érdemelne ez a Rákóczi ház egy em- I szülöttjének.

—  Ref. énekkari ünnepély. Nagy 
énekkari ünnepélyt rendeznek vasár
nap, május 29-én Nagyrozvágyon. A 
cigándi, vajdácskái, ricsei, semjéni, 
pácini, karcsai, zemplénagárdi és a 
tiszakarádi ref. énekkarok egy-egy 
énekszámmal szerepelnek az általános 
érdeklődéssel várt ünnepély műsorán

—  Junius 19 én kezdődnek a Zemp
léni munkatáborok. Régebben meg
írtuk már, hogy vármegyéinkben ez 
éven Sárospatakon és Ricsén lesz mun
kaszolgálat. Most már a munkaszolgálat 
kezdetének a batáridejét is megálla
pították junius Í9ében. Sárospatakon 
a munkaszolgálat hat hete alatt a Mo- 
veró hangárhoz fognak utat készíteni. 
Ricsén pedig’egy levente gyakorló- és 
lőteret és egy víztárolót építenek

— A sátoraljaújhelyi OTI. épít
kezésnél használt zsaludeszka és 
d ru g á r  olcsón eladó. É r tek ez 
hetni ugyanott.

— Éjjel nappali táviró é» 
távbeszélő szolgálat lesz junius 
1-től a sátoraljaújhelyi postahi
vatalnál

—  Színházi Újság indult meg ismét 
a sziniévaddal kapcsolatban Weinber- 
ger Artúr ujságirókollegánk szerkesz
tésében. A kiváló rutinnal szerkesztett 
újság külső kiállításában is nagyon 
ízléses. A Színházi Újság nemcsak a 
heti teljes szinlapot hozza, de közli 
a szinrekerülő darabok rövid tartalmát 
is. A szinházjáró közönség mindjárt az 
első szám megjelenése után megked
velte az ügyesen szerkesztett, tartalmas 
újságot.

iP l i i íS p
— —  az a beesnem  megtalál!, aki
_ _ _ _ L f. hú 18-án este 11— 12 tra

köztit alnszelt kézitáskáméi a 
lap kladékivatalába b e h o z z a .

*  táska, maii körülbelül a sárispatakl ir -  
szagut ujhslyl támlától 5— 600 materre 
reszketett ti, olyan Iratokat tartalmaz,me
lyek a megtalálóra nézte semmi értekkel 
n ia  bírnak._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
—  Egy 8 éves kisfiú belefult a 

Bodrog kiöntésbe. A megáradt Bod
rog kiöntésébe Matisz Ferenc 8 éves 
végardöl liu fürdés közben beleiül).

Partra vetette a Bodrog egy ön
gyilkos sárospataki leány holttestét

Egy ötliömp előtti titokzatos el
tűnési eset oldódott meg a napokban 
Sárospatakon.

Ga á 1 István, a sárospataki strand 
fürdömeslere szombaton, a hajnali 
órákban, amikora strand körüli mun
káját végezte arra lett figyelmes,hogy 
egy női holttestet veteti ki a meg
áradt Bodrog.

Sikerült a holttestei agnoszkálni. 
A csendőrjárőr kinyomozta, hogy a 
holttest azonos az 5 hónappal ezelőtt 
eltűnt Ba kos  Juliannával, Ba kos

István gőzmalmi raktárnok 21 éves 
leányával, aki még a múlt év de
cember végén eltűnt hazulról oazóta 
nyoma veszett.

Ba kos  Julianna — a nyomozás 
adatai szerint — öngyilkos lett. Az 
öngyilkosságot szerelmi bánatában 
követte el. Még karácsony előtt el
tűnt szülei lakásáról s kétségtelen 
volt, hogy a leány öngyilkos lett, csak 
azt nem tudták, hogy hol követte el 
végzetes tettét, mígnem most kide
rült a tragédia és annak színhelye is,
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Klein Kálmán
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

diVatselyme^, menyasszonyi l^lenyyél^. gzönyeyel^, függönyig

legolcsóbb forrósa
választékos áruraktár

minden cikkben
TAKARÉKOSSÁG TAGJA ! Vidékre minták.

További előadások
fokozott sikerek

Beszámoló d szinházi előadásokról
Színházi beszámolónkat ezúttal ki

vételeden az igazgató szereplésével 
kezdjük. Horváth Árpád az elmúlt 
héten Debrecenben időzött. Csak ter
mészetes, hogy a debreceni riporterek 
felhasználták az alkalmat, hogy az 
itteni szezonról nyilatkozatra bírják. 
F.s Horváth Árpád nyilatkozott. Ha 
lehet, még melegebben, még nagyobb 
szeretettel beszélt, mint beköszöntő 
beszédében az újhelyi közönségről, 
akiket mindjárt első napokban meg
szerettek, akik azonban — ezt már 
mi mondjuk — nem akarják támogatni 
a társulatot abban a mértékben, ahogy 
azok azt megérdemelnék.

Mert a társulat — ezt ismételten 
leszögezzük — különösen prózai da
rabokban olyan elsőrangú, hogy fővá“. 
rosi mértékkel mérve sem lehet elle
nük kifogást emelni. Amit az operett 
együttes nyújt szintén dicséretre méltó, 
ha pedig Neményi Lili is fellép, 
élményszámba megy minden előadás.

Pénteken
az „lllats7ertár"~t, László Miklós 3 
felvonásos vígjátékét olyan kirobbanó 
sikerrel hozták színre, hogy a közön
ség még napok múlva is ennek a 
tökéletes szinjátszó művészetnek a 
hatása alatt állt. Kömives Sándor, 
Ladányi Ferenc, Sivó Mária, Pogány 
Margit, Herceg László, Alszeghy Lajos, 
Balázs János és a többiek valamennyien 
tudásuk legjavát adták. Nem akarunk 
megbántani senkit, de kénytelenek 
vagyunk külön kiemelni Kömives, 
Ladányi, Alszeghy és Herceg alakí
tásait.

Szombaton
este Erdélyi 3 felvonásos operettjét, 
a „Sargapitykés közlegény"-! dirigálta 
biztos kézzel Virágh F. Elemér kar
mester. Ez az előadás Jurik Ica és 
Jurik Julcsinak adott alkalmat, hogy 
belopják magukat a közönség szerete- 
tébe. Szép, megérdemelt sikerük volt. 
A közönség hálás tapsokkal honorálta 
igyekvésüket. A férfiak közül termé
szetesen Szabó Ernő vezetett a siker
ben. De kifogástalan alakításaikkal sok 
tapsot kaptak, Pogány Margit, Nagy 
Erzsi és Balázs János is.

Vasárnap a szombati előadást ismé
telték meg /

Hétfőn
Editb Ellis 3 felvonásos trópusi tör
ténetében a szezon legnagyobb sike

rét érték el színészeink. A közönséget 
valósággal lenyűgözte az a hatalmas 
színpadi siker, mellyel színészeink be
bizonyították, hogy a legnagyobb szí
nészi feladatokra is képesek. Nem 
tudjuk kit dicsérjünk jobban. Halasy 
Mariskát, a közönség kedvencét, aki 
ezzel az a'akitásával minden eddigi 
itteni sikerét is felülmúlta, vagy Jurik 
Icát, aki bizonyságot szolgáltatott nem 
csak sokoldalúsága, de minden vonat 
kozásban tökéletes szinjátszó képessége 
mellett, vagy a többieket, Pogány Mar- 
gitot, Nagy Erzsit, Ladányi Ferencet, 
Mányay Lajost, akik mind tökéletes 
alakításokkal, magas színvonalú játék
kal ragadták állandó tapsra a közön
séget.

Kedden
Csanak Béla karnagy precíz dirigálá 
savai Carló de Fries 3 felvonásos zenés 
vígjátékét, „A romantikus asszon>"-t 
mutatták be, ha nem is kirobbanó, de 
mindenesetre dicséretre méltó sikerrel. 
Ezen az estén Jurik Ica és Jurik Julcsi 
mellett Sugár Mihály, Herceg László 
és Puskás Ferenc arattak megérdemelt 
sikert. Hogy sikerüket nem fokozhatták 
nagyobbra, az inkább a darab hibája, 
mint az övék.

Szerdón
repriz volt. Hetczeg Ferenc örökszép 
színjátékét, a „Kék róká‘‘-t ujjitottak 
fel, ha az eddigi sikereket meg fo
kozni lehet, akkor az eddiginél is na
gyobb sikerrel. Cecile szerepében Sivo 
Mária, a többi szerepekben Kőműves 
Sándor, Pogány Margit, Ladányi Fe
renc nyújtottak külön - külön, de össz- 
játékban is olyan művészi élvezetet, 
amilyet csak elsőrangú művészek tud
nak, akik szerepeiket a legapróbb rész
letekig kidolgozzák és maguk is élvezik 
a darab szépségeit és egymás játékát.

Csütörtökön
a „Csókhivatal" c. 3 felvonásos ope
rettet mutatták be kevés közönség 
mellett, de annál nagyobb sikerrel. A 
darab maga nem tartozik az operettek 
legelsői közé, de ünnepé avatta a be
mutatót H. Neményi Lili fellépte,.aki 
ezúttal is vitte, ragadta magával a többi 
szereplőket, akik valamennyien szintén 
elsőrangút nyújtottak. Jurik Ica, Jurik 
Julcsi, Halasy Mariska, Pogány Margit,

Nagy Erzsi, Sugár Mihály, Herczegh 
László, Sárkány Lajos, Balázs Jenő és 
Kamarás Gyula művészi teljesítményei 
stílszerűen alkalmazkodtak H. Neményi 
Lili lenyűgözően kiváló alakításához. 
Es ha megemlítjük, hogy Szabó Ernő 
rendezése is elsőrangú volt és hogy a 
zenekar is kifogástalanul működött Vi 
rágh J. Eleméi karnagy vezetése alatt, 
érthető, ha ez az egyébként nem 
a legkiválóbb darah is sikert arat
hatott.

Megállapították a legkisebb 
mezfigazdasági napszámbereket

Sátoraljaújhely megyei város műn* 
kabérmegállapitó bizottsága megálla
pította az ez évi gazdasági évadra 
érvényes Jegesebb napszambéreket.

Május 2/-től junius 30-ig napkel
tétől napnyugtáig terjedő munkaidőre 
a legkisebb munkabérek a követke
zők : gyermeknapszám 16 éves korig 
1 P., női napszám és férfi kapálási 
napszám I P 40 fii., kaszálás 2 P 
50 fii., férfi napszám 1 P 80 fillér.

Julius 1 -tői augusztus 31 ig : gyer
meknapszám I P., női napszám I P. 
50 fii., kaszálás 2 P 50 fii., férfinap
szám 2 pengő

Csépléshez: gyermeknapszám 1 P 
40 fii., félkezes napszám I P 80 fii., 
férfi napszám 2 P 50 fillér.

Szőlőnapszám május I7"től augusz
tus 31-ig 10 órai munkaidő számítá
sával: gyermeknapszám 90 fii., női 
napszám 1 P 20 fii., férfinapszám 1 
P 70 fii, permetezés 2 P., oltás 2 
P , kötözés, amennyiben nők végzik
1 P.

589/947. vght. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
A saujhelyi kir. járásbíróság, 3862/ 

937. számú végzése folytán Nádler 
Miklós javára 91 P. 48 f. tőke és jár. 
erejéig lefoglalt és összesen 1305 P—rc 
becsült ingóságokat és pedig bútorokat 
végrehajtást szenvedőknek Sü lljh e ly e n ,  
R á k ó c z i  u c c a  4 4  házszám alatt lévő 
lakásán, 1 9 3 8  é v i  május h ó  3 0  n a p 
j á n  d é le lő t t  n e g y e d  1 1  ó r a k o r  meg
tartandó birói árverésen eladom.

Saujhely, 1938. május hó 9. napján.
Fényes Árpád s. k.,

kir. járásbirósági végrehajtó.

Hölgyeim és Uraim figyelem!

Angol magyar
szenzációs vegyészeti találmány

Nincs többé szükség különféle 
krémekre mert a

LO R D  gyorsboroívakrém
á világ legjobb arc és kéz

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

Kapható minden szakUzletben I

A kiadásért felelős: 
V A J D A  J Ó Z 8 K F  

Laptulajdonos:
Londesmonn M. és Torsa

Készüli:* Vajda-könyvnyomdában
Sátoraljaújhely

Látogassa a színházat!
A közönség általános kritikája, hogy 3 0  éV e u eru  

V o lt i ly e n  színvonalú t á r s u la t  és színjátszás Sá
t o r a lj a ú j h e ly e n  1

Budapesti k ü lte lk i  i i t o z lk e ly á r a k k a l  játszik 
a Csokonai Szinház,

Ön fillérekért gyönyörködik, szórakozik s ugyanak
kor a nemzeti közművelődés ügyét támogatja,. egyúttal 
100 embernek ad kenyeret!

Tegyen próbát! Ha egy este ott volt, nem fog hiá
nyozni 4 héten át 1

Kulturális, emberi és polgári kötelessége, hogy :

járjon színházb a!
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