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A kettős kereszt!
Irta: SCHILLER KÁ LM Á N

Ha nem hinnénk rendületlenül
a magyar nemzet történelmi el
hivatottságában, ha ezer év
alatt elszenvedett csipások és
megsemmisítéssel fenyegető ve
szélyek között tanúsított élniakarásunk és élni tudásunk nem
táplálnák reményeinket egy újabb
ezer esztendő elérése iránt, két
ségbe kellene esni annak lát
tára, hogy a mai történelmi, nagy
és vésszel terhes idők milyen
kis epigonokat szültek számunk
ra. Olyanokat, akik a hazafiság
álarca alatt saját jól fel fogott
érdekeik biztosítását szolgálják,
holott ha valah1, most volna
égető szükség hazafiakra, akik
nem a maguk képzelt nagysá
gának áldoznák fel a hazát, ha
nem önmagukat is képesek vol
nának áldozatul hozni a haza
nagyságáért.
Most volna szükség önzetlen
hazafiakra, amikoraz újabb ezer
esztendő küszöbe előtt állunk.
Most amikor fel van téve a
nagy kérdés, belépünk-e rajta az
újabb ezer esztendőbe, vagy kint
rekedünk a becsapott ajtó előtt,
mert vagy helytelen irányba fej
tettük ki meglévő erőinket és
nem használtuk ki a kellő pil
lanatban azokat, vagy az ország
sor. ának intézői jobb tudomásuk
ellenére helyt nem állóan tün
tették fel a nemzet képességeit,
hogy igy indokolják saját tehe
tetlenségüket és megkíséreljék
megértetni céljukat a mindin
kább türelmetlen és jogosan bi
zalmatlan nép előtt.
Pedig ha most orrunk előtt
becsapják az ajtót, végzetünk
betelt; nincs többé hatalom,
amely újra életre kelthetné ezt
a nemzetet Lassú sorvadás után
az enyészet sivár portakarója
borítja be a népek temetőjében
megásott sirhanlunkat.

kedéssel
lehet.

elhomályosítani nem

izzó fénnyel világit az ma
is, mutatva az utat, amelyen
haladni és megvilágítva a célt,

amelyet elérni kel1, minden
más vonalvezetés ellenére, mert
a magyar nemzetre is áll az
égboltra Írott jelmondat:

In hoc signo vinces!.
Pár nap múlva ünnepeljük —
mi csonka kis ország — Nagy
Magyarország nagy alapitójának,
Szent István királyunknak név
ünnepét. El fognak követni
mindent az ünnep külső kere
tének fényességét emelendő, de
Disznóölő késsel hasbaszurta barátját
a lényeget elfelejtik, miután
előbb már sokan mégis tagad j
A szerencsi Mayer korcsmában kel osztogatta a csapásokat, a töb
ták. Csak eggyel nem bírnak, j nagy társaság szórakozott.
biek, ki kézzel, ki boros üveggel.
Az egyik aulainál Suga Mi
Orgona József kivédte a neki
csak egytől félnek, — a Szent
Korona felett ragyogó kettős hály és barátai, a másiknál pedig szánt ütlegelte! és a balkezében
Orgona József és társasága hó - tartott és a verekedést megelőző*
keresztből kisugárzó mágikus
pintgették a begy levét.
en Ács Ferenclöl elkért 20 centi
erőtök
Amikor már javában folyt az méter hosszú késsel először hasba,
Szent István királyunk is, italozás, a húsz főre szaporodott majd halántékon szúrta Suga M i
1 mint Nagy Konstantin császár, legénysereg valamin összeszólalko hályt, aki mikor összeesett még a
a keresztet választotta győzelme zott, amelynek heveben Suga Jó- tarkójára is kapott boros üveggel
! jeléül. És győzött is vele. Meg zse • Orgona Istvantól egy hatal egy ütést.
mas nyak'evest kapott.
Suga Mihály kórházba szállítás
alapította Magyarországot, amely
A pofon ulán az egész vendég közben meghalt. Orgona Józsefet
a kettős kereszt védelmet nyújtó sereg összeverekedett.
a csendőrök elfogták és behozták
1árnyékában ezer esztendőn át
Suga Mihály egy korcsmái szék* a helybeli ügyészség fogházába.
! virágzott és naggyá fejlődött.
Bizonysággá tett, hogy atcettős
kereszt által szimbolizált eszme
követése helyes volt. Csak ez
az eszme jelölte a helyes irányt,
amely ezer éves léthez vezetett.
Ezer év tanúsága után ki kéNemsokára megünnepeljük a felküldés első
évfordulóját
telkedhetik még, hogy a máso
dik ezer esztendőt is csak a
Sátoraljaújhely megyei város ' zelök, vagy altisztekké minő
kettős kereszt jelével kezdhetjük háztartásának költségvetése 1934 sülnének át A polgármester
évi november 30-án ment fel ezt megfelebbezte, mert az át
meg és fejezhetjük be?
szervezés a szegődményesekből
Aki ezt tagadja, az előtt a a belügyminisztériumba. Ides
tova 3,4 éve és a jóváhagyott nyugdíjra jogosultakat formál
haza sorsa nem számit, az a
költségvetés mai napig le nem na, ami a város háztartását
haza jövendőjével nem törődik, érkezett.
jelentősen megterhelné. így ez
csak saját becses életének soha
A város a múlt évi költség a kérdés is a levegőben lóg.
De itt van az uj költségvetés
nem remélt vig napjait akarja vetés alapján dolgozik; azokat
még jobban bearanyozni és a a beruházásokat, amelyeket uj elkészítésének ideje. Sejtelme
minden áron érvényesülni akaró tételként állított be az előirány sincs senkinek arról, mit töröl
zatba, nem eszközö heti. Ilyen tek a költségvetésből. A jövő
csaholók szemeit elkápráztatni.
például a sertésperzselö (elállí a múlton épül fel; nem tudja
Azokét akik szolgalelküségük tása, amely ha a költségvetés a város, hogy mihez tartsa
miatt nem veszik észre, hogy a jóváhagyása még tovább ké
magát.
És végezetül beszéljünk a
fénysugár talmi, nem valódi sik, már csak jövőre marad,
aranyból származik és akik a holott felette fontos volna ezt zárszámadásokról, amelyek 1929
óta nincsenek jóváhagyva.
kézzel fogható és azonnal élvez a közegészségügyi berendezést
Ha valamelyik vidéki város
mielőbb nyélbe ütni.
hető pillanatnyi előnyökért min
fordulna
Egészen bizonytalan a java- adminisztrációjában
den ideált képesek megtagadni, dalmi ügyosztály sorsa is. A elő az ügydarabok ilyen káro
A kettős keresztnek ezer esz miniszter elrendelte annak ide san késedelmes e'intézése, már
tendőn át
ragyogó fényét jén az ügyosztály átszervezését. régen végelbántak volna az
azonban
semmiféle mester Az ott alkalmazottak vagy ke- egész tisztviselői karral.

Orgona
e m b e rt ölt

Még mindig nincs

jóváhagyva a város
költségvetése
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— Eljegyzés. MUller Béby (Sátor
aljaújhely,) Fried József (Máramarossziget) jegyesek. Minden külön érte
sítés helyeti.
Házasság. Slark Miksa (Sátoralja
újhely) folyó hó 20-án Trebisovon
házasságot köt Oottlieb Rózsikéval
(Mihalovce). Minden külön értesítés
helyett.
— Tisztviselők üdvözlése A vár
megye közigazgatási bizottságának
pénteki ülésében Bernáth Aladár al
ispán napirend elölt üdvözölte ivány
Béla műszaki tanácsosi és dr
Tomcsányi Boldizsár tanügyi titkárt
jól megérdemelt előléptetésük alkal
mából. Az elismerést Ivány Béla
köszönte meg, beígérve továbbra is
a vármegye javára teljes munkakész
ségét.
— Meghalt Marczinkó plébános.
Marczinkó József volt passaici plé
bános legutóbb a toledói Szent Ist
ván róm. kai. egyházközség lelkésze,
akinek nevét az amerikai katolikus
és revizionista mozgalmakkal kap
csolatban itthon is jól ismerik, a
toledói Szent Vincent-kórházban meg
halt. Marczinkó József
1880-ban
Sátoraljaújhelyen született; középis
koláit itt és Kassán végezte és 1905ben szentelték pappá. Röviddel felszenteltetése után kiutazott az Egye
sült Államokba, ahol most bekövet
kezett haláláig egyik lelkes vezére
volt az Amerikába szakadt magyar
ságnak. Toledoban temették el óriási
részvét mellett városunk messze ide
genbe szakadt fiát.
— A Tiszáninnen összes harang
jai megszólalnak az egyházkerület két
százéves jubileumán. A Tiszáninneni
Református Egyházkerület megalaku
lásának kétszázéves jubileumát e hó
2í-én, Sárospatakon tartja, az Or
szágos Református Lelkészegyesület
és az Országos Református Presbi
teri Szövetség nagygyűlésével kap
csolatosan. A jubileum alkalmából
az egyházkerület hivatalos lapjában
Farkas István püspök és Farkasfalvi
Farkas Qéza egyházkerületi főgond
nők felhívással fordult az összes lel
készekhez, intézkedjenek, hogy au
gusztus 22-én délelőtt tizenegy órá
tól féllizenketlőig mindé templomban
valamennyi harangot szólaltassák meg
és Így hirdessék az ünnepi napol.
— Júliusban emelkedett a fertőző
megbetegedések száma. Kanyaró 51,
vállólázban 27, vörhenyben 22 meg
betegedés történt. A kanyaró Erdőbénye, a váltóláz Cigánd, a vörheny
Tárcái községben jelentkezett nagyobb
számban.

— Két korszak közt vajú
dunk. Az egyik a régi Európ3,
amely eltűnt, a másik az új,
amely még nem tudott megszü
letni. Egy azonban bizonyos.
Akik az osztrák-magyar mo
narchia összeomlását úgy üd
vözölték, mint egy új szebb és
boldogabb kor felvirradását a
Duna völgyében, azok végze
tesen csalódtak reménységeik
ben s Európa összes diploma
tái azon fáradoznak ma, mit
tegyenek a csonka országok, az
úgynevezett utódállamok helyé-

be és hogyan oldják meg a
Dunavölgy problémáját.
Kálvária van mindenütt, ahol
az igazság szembekerül a ha
zugsággal. a hűség és a biza
lom az árulással, a nép igazi
szeretete azokkal, akik a töme
get csak azért ámítják jelsza
vakkal, hogy annak vállain fel
emelkedjenek. A magyarság sorsa
elválaszthatatlanul össze van
forrva a királyság sorsával s a
magyar nép leikéből soha nem
lehet kiirtani a szentistváni gon
dolathoz való ragaszkodást.
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— Tanügyi áthelyezés és nyug
díjazás. Jankovich Mihály Tiszalökkisfástanyai áll. elemi iskolai tanító
Mádra helyezteti át, mig Palurjózef
vajdácskái ref. el. iskolai tanító nyu
galomba vonult.
— Nyugdíjazás. A törvényhatóság
kisgyülése Móré Ödön sárospataki
adóügyi jegyzőt saját kérelmére szep
tember 1. hatállyal nyugdíjazta.
— Harmadik gyógyszertár készül
Sárospatakon. A községi képviselő
testület szerdai rendkívüli közgyűlé
se, 20 szavazattal 11 ellenében, ja
vasolta a belügyminiszlernek a har
madik gyógyszertári jog kiadását.

— Megoldódott a halászhomoki
rejtély. Neumann Mihály dohány
kertész, akit a halászhomoki gazda
ság egyik dohánypajlájában össze
kötött kézzel felakasztva, holtan ta
lállak, a boncolás megállapítása sze
rint öngyilkos lett. A szerencsétlen
ember fogaival kötötte meg a zsine
get kezeire.
— Jegyzögyülós Erdöbónyón. A
Zemplénvármegyei Községi és Kör
jegyzők Egyesülete kedden délelőtt
tarfolta Erdőbénye fürdőlelepen ren
des évi közgyűlését Korcsmáros Já
nos elnöklete alatt. A népes közgyű
lés az érdekeltség több fontos prob
lémájával foglalkozott.

K észü l a b éke

a taxaméteróra frontján

A gépjárm ű tulajdonosok két havi halasztást akarnak
kérni az órák felszerelésére
A laxaméterórák felszerelése kö
rül még áll a harc.
A standok üresek és ember le
gyen a talpán akinek ha sürgős
dolga akadt, el tud csípni egy-egy
portyázó gépjárművel.

lásban ugyanis laxaméteróra nincs
készlelen, mert az eddigi szokásos
beosztásnál az alap nem mint ilt 75,
hanem 70 fillér. A gyár 60 napi ha
ladékot kér, hogy a kívánt beosztás
elkészíthető legyen,

A hadakozó felekben azonban meg
van a békére való hajlandóság. A
taxisok például már komolyan ér
deklődnek az órák iránt és ha pil
lanatnyilag nem is tudnak a sza
bályrendeletben foglaltaknak eleget
tenni, nem egészen az ő hibájuk.
Az előirt díjszabás szerinti beosz-

Mindezekre lekinlettel a taxisok
legalább annyi haladékot kérnek a
felszerés eszközléséhez, mint amenynyil a gyár igényel,
A helyzet kulcsa a város kezében
van, ahol kérelem esetén bizonyára
hozzájárulnak a 00 napos prolongá
láshoz.
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— Dókus Ernő, Fejes István em
lékezete. A tiszáninneni egyházkerület
kélszázéves jubileumi ünnepségeinek
keretében, augusztus 27-én kedden
délután, az ünneplők megkoszorúzzák
Dókus Ernő és Fejes Istvánnak a
helybeli köztemetőben lévő sírját.
— Gyanús tüzeset. A helybeli hor
dógyár egyik tetőgerendája csütörtö
kön kigyulladt. A tüzet észrevették
és idejében beoltották. A gyár tulaj
donosai szerint a tűz keletkezésének
körülményei igen gyanúsak; nincs
kizárva, hogy gyújtogatás törlénl. A
nyomozás ebben az irányban mégis
indult. Egyébként a kár egész jelen
téktelen.
— Szilágyi és Diskant miskolci
gépgyáros cég kitűnő könyökszerkezetü viznyomásu és folyton mű
ködő borsajtóira, valamint legújabb
rovátkolt zúzógépére felhívjuk olva
sóink figyelmét. Kiemelendők külö
nösen a cég állal feltalált és készí
tett Kossuth és Hegyalja borsajtók,
melynél a régi világ fáiból készíteti
prése zseniálisan egyesitva van a
modern technika vívmányaival. A
sajtók felsőrésze acél, alsórésze fa
szerkezet. Ennélfogva a must seholsem érintkezik vasrészekkel, hanem
csak fával, ami a must színét, izét,
zamatját nem befolyásolja. A törkölyt
sem kell összevagdalni, hanem kisebb
darabokban is könnyen ki lehet venni.
A cég borsapói az összes kiállításo
kon első díjjal lellek kitüntetve. A
cég legjutányosabb ajánlatát minden
érdeklődőnek szívesen inegkü'di.
— Színház. Kardoss Qéza társu
lata befejezte egri szezonját. Jövőre
a társulat újjáalakul és Halassy Ma
riska, Thuróczy Gyula, vitéz Jakabffy
Dezső és Szigethy Andor titkár ki
vételével friss erőket visz magával
Debrecenbe és ide.
— Hol lesz vásár? Augusztus 19:
Gyöngyös, Mándok,
Mezőkövesd,
Sajószenlpéter; auguszlus 21 : Tiszaberczel; auguszlus 2 2 : Bodrogkereszlur, Tiszalők ; augusztus 25:
Tiszaföldvár; augusztus 26: Hajdú
böszörmény, Miskolc ; auguszlus 2 7 :
Nyiracsád.
— Javult az állategészségügy, mert
a sertéspestis már csak kél község
ben pusziit.
— A szamóca és a köszméte sza
porítási módjáról, csemegeszőlő sze
déséről, őszibarack csomagolásáról
és feldolgozási módjáról és még szá
mos kerlgazdasági kérdésről ir „A
Magyar Gyümölcs" legújabb száma,
melyből lapunkra hivatkozva, egy
alkalommal ingyen mutatványszámot
küld a kiadóhivatal: Budapest, VI.
Andrássy úl 8.
— Megjelent a Színházi Élet Szent
István száma. Érdekességei: Hal
vány L ili fürdőlevele; Pluhár István
sport tudósítása, Pünkösty Andor
cikke a szegedi Paraszlbecsülelről,
a Cremonai hegedűsről és a Glaukos-ről. A Színházi Élet kiküldött
munkatársa a sárospataki filmfelvé
teleknél. Hevesi Sándor cikke Rössler Endre salzburgi sikeréről. Ne
gyedévi előfizetési dij 6.50 pengő.
Kiadóhivatal: Budapest VII. Erzsé
bet körút 7.
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M e g lo p tá k
Kozma főispán nejét
Hétfőn, a szentesi hetivásáron, 100 pengő erejéig vágta
meg egy zsebes
df Kozma Györgynél, Zemplén
é« Crongrád vármegyék főispánjá
nak nejét hétfőn délelőtt a szen
tesi hetipiacon alaposan megvágta
egy zsebtolvaj.
A főispánná az egyik árusnál
zöldbabot vásárolt, pénztárcájában
ekkor száz pengő körüli összeg
vo't. Innen egy másik árushoz ment
ahol uborkát akait vásárolni.
Mikor fizetésre került a sor dr
Kozma Györgyné megdöbbenve
látta, hogy pénztárcája nincs sehol.

Emlékezett rá, hogy a zöldbab
vásárlás alkalmával a külső zsebébe
telte a pénztárcát, valószinüleg ek
kor leshette meg a zsebtolvaj és
a pár perc alatt, amíg az egyik
árustól a másikhoz ment kilopta
zsebéből az értékes pénztárcát.
Az érzékenyen megkárosított föispánn • azonnal szólt az egyik piac
ügyeletes delektivnek. megindult a
helyszíni n omnzás, de a pénznek
még kevésbbé a zsebtolvajnak már
nein akadtak a nyomára.

Slz aőauji főjegyző
vezeti a fiorüáz vizsgálatot
A szomszéd vármegye törvényhatóságának közigazgatá
si bizottsága szerdal ülésében foglalkozott a fegyelmivel
Zemplénvármegye Erzsébet vármegye legyelmi választmá
közkórházinak gondnoka Zvo- nya vizsgálja ki és fog abban
linszky Lajos ellen elrendelt dönteni.
fegyelmi eljárás iratai, amint
Abaujvármegye törvényhatóarról lapunk egyik előző szá saganak közigazgatási bizott
mában megemlékeztünk, bel sága szerdai ülésében már fog
ügyminiszteri utasításra Abauj- lalkozott a fegyelmivel és a
vármegye törvényhatóságához kivizsgálással a vármegye fő
lettek áttéve.
jegyzőjét dr szilvási Szilvást
A fegyelmi ügyet a szomszéd Józsefet bízta meg.

BORSAJ TÓK

G azdák

Legjobb rendszerű „Könyökszerkezetű", „Kossuth", „He
gyalja “• Legújabb rendszerű,
viznyomásu (hydraulikus) kettőskosaru, valamint folytonmü
Jcödö „Archimedes" erőhajtásu sajtók nagyüzemü
préseléshez.

a magas korpaárak ellen
parnói Molnár Béla ármaximáló javaslata a kisgyülésen
A vármegye törvényhatósági bi
zollságának kisgylilése pénteken dél
előtt tartotta rendes havi üléséi Bernáth A adár alispán elnöklete alatt.
Napirend előtt parnói Molnár Béla
bizotlsági tag szóvátette azt a lelki
ismeretlen árfelhajtásl, amelyakoipa
árában mutatkozik.
Most amikor lakarmányinség van
és a gazdák a mesterséges takarmá
nyozásra kell hogy áttérjenek, nem
lehet szó nélkül elhaladni a buza
árával arányban nem álló korpa árak
mellett.
Javasolja, hogy a korpa ára orszá

gosan állapíttassák meg, még ptdig
a jelenlegi áraknál, amelyek a mull
t sz'endöhöz viszonyítva 30—40 szá
zalékkal túlhajtottak, lényegesen ol
csóbban, maximum a buza árának
70 százalékában.
Ugyancsak javasolja, hogy a korpa,
pogácsa és tengeri luvarkedvezménye
az árpára és zabra is kiterjesztessék
A kedvezmények ne csak ipari, ha
nem termelői érdeket isjszolgáljanak.
A bizottságba két helyes javaslatot
egyhangúlag elfogadta és annak meg
felelően a földmU-elésügyi és keres
kedelmi miniszterhez elóterjeszli.

Augusztus 25-én
n a g y ip a r o s g y ü lé s
M is k o lc o n
Az érdekeltség problémáival foglalkozó kamarai össze
jövetelen tárgyalásra kerül a helybeli Ipartestület
közismert memoranduma is
Több Ízben beszámolt a Felsőmagyarországi Hírlap airól az igye
kezetről amellyel a helybeli kéz
művesiparosság súlyos helyzetének
megjavítását akarja kiverekedni.
Memorandumok készültek, fel
tárták az érdekeltség tengernyi ba
ját, panaszát és valósággal zengő
tigmusokba foglalva juttatták el sé
relmeiket és annak véleményezett
orvoslási módját, polgármesterhez,
országgyűlési képviselőhöz, főispán
hoz és a kiküldött miniszteri taná
csoshoz.
Az eredmény nem lett sok. Az
általános gazdasági helyzet lerom
lásával indokolva alig csurrant az
otvoilás méze.
Most a kerületi Miskolci Ke

reskedelmi és Iparkamara hirdet
augusztus 25-re gyűlést a kézmű
ves iparosság érdekében,
Foglalkozni fognak az érdekelt
ség közterheinek csökkentésével, a
régi köztartozások mikénti rende
zésével, a hitelellátással, a kontárkérdéssel és az iparosok nyugdíjel
látásának ügyével is.
A helybeli általános Ipartestület,
Poos József elnök és Csernyiczky
Kálmán főtitkár által képviselve
szintén résztvesz a gyűlésen és ma
gával viszi a helybeli iparostárra
dalom speciális panaszait magában
foglaló, eddig orvoslást nem hozó
memorandumokat.
Talán Miskolcon több szeren
cséje lesz vele.

3 oldal
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S zilá g y

1902.!. Pozsony:
awi.j . a
aranyérem.
l a n y c i c i n . I1902.
7\J l*. L-gCI.
Eger: Ul»£díszfél es
aranyerem
19
01 . T
e m e « v á r - I. dij,
oklevél
és aranyérem.
1901.
Temesvár:
CS
diszok evél. 1906. Nagyvárad: 1. díj, díszoklevél. | | j e l y g y |
1907. pécsi, 1914. és 1921. évi budapesti ki
állításon aranyérem és díszoklevél.
gépgyÓPÖ, Mlsk

őr 'Sennyey STíifiiós
ünneplése
a törvényfíatóságőan
A közgyűlés nagy lelkesedéssel gratulált a magas
kormányzói kitüntetéshez Bodrogköz közkedvelt urának
Zemplénvármegye törvényható
sági bizottságának péntek délelőttre
egybehívott rendkívüli közgyűlésén
adta át Bernálh Aladár alispán a
kormányzó legmagasabb kitünteté
sét br. Sennyey Miklósnak.
A nagy tanácskozási terem mér
sékelten telt meg bizottsági tagok
kal. A távolmaradás oka semmirsetre sem az ünnepelttel szembeni
tisztelet hiánya, hanem a Zemplénvárm^gyeben a legutóbbi időkben
lábrakapott
reform-szokás,
hogy
csak politikai megnyilatkozásokhoz
és bizalom nyilvánításokhoz vonul
nak fel egységesen.
Bernáth Aladár alispán üdvözlő
beszéde br Sennyey Miklós 50
esztendős közéleti tevékenységének
hü tükre volt, Beszámolt arról az
agilitásról, amelyet egy emberöltőn
fejteti ki a váimegye közigazgatási
bizottságában, majd mint a Bod
rogköz képviselője, a Tiszaszabályzó
Társulat miniszteri biztosa, a Bod
rogközi Gazdasági Vasút életre hí
vója és sok-sok szociális és vallási

intézmény lelkes vezérlő támoga
tója. „Adná a magyarok Istene,
hogy a csonka országnak sok ilyen
í férfia lenne mint báró Sennyey Mik| lós“ .
A tüntető tapssal löbbizben meg' szakitolt meleghangú üdvözlet után
percekig zúgott az éljen, melynek
lecsillapultával Bornemissza Miklós
főszolgabíró a Bodrogköz, Walther
József pedig a gazdatársadalom
j üdvözletét tolmácsolta.
br Sennyey Miklós első szava a
| kormányzó iránti hódolat volt; utá
na köszönettel adózott a miniszterelnöknek, főispánnak, alispánnak
mint akik a legfelsőbb hely figyel
mét munkásságára felhívták
— Nagy politikával sohasem
foglalkoztam — mondotta — fon
tosabbnak tartottam ennél munkám
mal földieim sorsán segíteni.
A szívből fakadt köszönő be
széd, nagy hatást váltott ki a bi
zottsági tagokból, akik a beszéd
után felállva ünnepelték báró Seoynyey Miklóst,

32. szám

Újhelyi Hírlap— Felsőmagyarországi H 'r’aP
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fiz olvasó írja:
„dal, a Ronyva egyik hídnak nevezett
csúfságáról*'

pécsi szénnel és koksszal

X

Vaggontételekben elad vagy métermázsánként házhoz szállít a Pé
csi Kőszén, Koksz- és Fakereske
delmi R.-T. zemplénvármegyei
k i z á r ó l ' a g o s képviselete.
£ánczi JRladár

Sátoraljaújhely,

— K a z i n c z y u t c a 4. s z á m .

T e l e f o n : 112 _

j 'etétbe helyezéséről kiállított letéti eli ismervényl a kiküldöltnek áladni és
az árverési feltételeket aláírni. (1881.
j LX. t. c. 147. 130. 170 §§ 1908.
XII. I. c. 21 §.)
Nemzeti Hitelintézet rl. végrehaj
Az, aki az ingatlanért a kik iáitás
ta tn a k Szabó János és neje Czinke
árnál magasabb Ígéretet teli, ha többet
Zsuzsanna végrehajtást szenvedők
ígérni senki sem akar, köteles nyom bán
ellen indított végrehajtási ügyében a
a kikiáltási ár százaléka szerint meg
telekkönyvi hatóság elrendeli a vég
állapított bána'pénzt az általa ígéri
rehajtási árverést 350. ar. P. tőke
ár ugyanannyi százalékáig kiegészí
követelés és járulékai behajlása vé
teni. (1908: XLI. 25. §.)
gett a sátoraljaújhelyi kir. járásbíró
Sátoraljaújhely, 1935. évi május
ság területén levő Pácin községben
hó 20. napján.
fekvő s a
Dr. Ilykovits sk. kir. (vszbiró.
pácini 55. számú telekkönyvi be
A kiadmány hiteléül:
tétben A. i. 4-16. sorszám 591. 698.
Hazay telekkönyvvezető.
841. 842. 967. 1024. 1?84. 1312.
1596. 1721. 1940. 1941. 1981. hrsz. 303/1935 vhszáin.
ingatlanokból (szántó és rét) B. 4
sorsz. szerint Czinke Zsuzsanna ne
Dr Ooldmann Mór ügyvéd állal
vén álló illetőségre (az egész ingat
képviselt Reisner Lajos javára 485.
lan 1/5-öd része) 422. P.
a pácini 319. sz. telekkönyvi be P. lőke és több követelés járulékai
iéiben A. 1. 1-7. sorsz. 124. 125. erejéig a lokaji kir. járásbirós g 1935.
126. 127. 128. 129. 130. hrsz. in évi 1716 sz. végzésével elrendeli
gatlanból (házak, kertek, udvar) B. i. kielégítési végrehajtás folytán végsorszám szerint Szabó János nevén j rehajtásl szenvedőtől 1935 évi jú 
álló illetőség (az egész ingatlan lius hó 25.-én. lefoglalt 2237 P.-re
becsült ingóságokra a fenti kir. jbi1/12-ed része) 126. P.
a pácini 323. sz. telekkönyvi be róság fenti sz. végzésével az árvetés
iéiben A . 1. 1-10. sorsz. 647. 787. elrendeltetvén, annak az 1908. évi
951. 1149. 1179. 1403. 1574. 1702 XLI. t.-c. 20. §-a alapján a következő
1771. 2000. hrsz. ingatlanokból (szán megnevezett: Dr. Weisz Ferenc ügyv.
tó. rét, legelő) B. 2. sorszám sze ált. képv. Neumann Lipót javára
rint Szabó János nevén álló illető 1202. P, 12. f. s jár. Dr. Qoldmann
ségre (az egész ingatlan l/2-ed ré Mór iigyv. ált. képv. Elfner Arnold
javára 212. P. 90. f. s jár. Dr
sze) 553. P. 50 f.
a pácini 359. sz. telekkönyvi be Fried Leó ügyv. ált. képv Elfner
iéiben A. 1. 1-8. sorsz. 393. 394. Arnold j .vára 400. P. s jár. továbbá
395/3. hrsz. ingatlanokból (ház, kéri, a foglalási jkönyvböl ki nem lünő
más foglaltató!) javára is, az ár
udvar) B. 4, sorsz. szerint Czinke verés
megtartását elrendelem, de
Zsuzsanna nevén álló illetőségre csak arra az esetre, ha kielégítési
(az ingatlanok 1/5-öd része) 73. P. joguk ma is fennáll és ha ellenük
halasztó hatályú igénykereset folya
60. fiél. kikiáltási árban.
maiban nincs, — végrehajtást szen
A telekkönyvi hatóság az árverés vedő üzletében : Tokajban leendő
nek Pacin községházánál megtartá megtarlására határidőül 1935. évi
sára 1935. évi szeptember hó 11. augusztus hó 26. napjának d. u. fél
tizenegy nap|ának d. u. 3 három órá 7 óraja tűzetik ki, amikor a biróilag
lefoglalt férfi, női és gyermek egész
ját tűzi ki.
és fél cipők, berendezési tárgyak s
Az árverés alá eső ingatlanokat a egyéb ingóságokat a legtöbbet Ígé
kikiáltási ár kétharmadánál alacso rőnek — de legalább a b.-csár 2/3
nyabb áron eladni nem lehel (1908. részéért, — készpénzfizetés melleit
el fogom adni, még akkor is, ha
XLI. t.-c. 26 §.)

A sátoraljaújhelyi kir. járásbíróság
mint telekkönyvi hatóság.
2606/1935. tk. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.

Árverési hirdetmény

Az árverelni szándékozók kötelesek
bánatpénzül a kikiállási ár 10 százalé
kát készpénzben, vagy az 1881: LX
te. 42. §-ában meghatározóit árfo
lyammal számitolt óvadékképes ér
tékpapirosban a kiküldőiméi letenni,
vagy a bánatpénznek előlegei biróii

„Ott, ahol évek múltává] a
Hősök ligete lógja hirdetni a
világháború elesettjeinek örök
emlékezetét, lahid vezet a Diana
kertbe.
A iovasok, szénás és szal
más szekerek ezen a valamin
járnának be a kertbe, ha a be
jaratnál lombosodé hársfára
erősített tabU el nem tiltaná az
ilyenfajta közlekedést ? !
Mennyi humor lakozik né
mely emberben és közületben
és milyen kevés szerctete a
rendnek és a várost formáló
csínynek.
|
A hid ugyanis alig másfél

méter széles; a járókelő laba
alatt ide oda mozgó talpfák e!rolhadtak, az elülső karfát pozdorjába őrölte a szú, a korlát
nak a liget felé néző részét
pedig, mar réges régen össze
vissza csomózott, tüskés drót
háló helyettesíti.
Ha a híd alatt a Ronyva
hullamai hömpölyögnének, élet
veszélyes volna ott az átke
lés
Ma csak elszomorító. Hogy
egy városban ahol idegenfor
galmat várnak, ilyen ronda,
beteg tákolmány egy napig is
megmaradhat".

Döntés
a közkorház elektrifikálási mun
kálatainak ügyében
Az elfogadott ajánlatok összege 19.000 pengővel
kevesebb az előirányzatnál
Az Erzsébet közkotház konyha
és mosóüzemének e'ektrifikálásával
kapcsolatos munkákra kiirt pályázat
lejárt.
Az

Sjánlalokat

azokal a ko rház

f e l b o n to tt a k

és

bizottság, m a jd

k is g y ü lé i és a tör vé nyhatósági
zottság is tárgyalás

ala

ve lle

a
bi
és

elfogadta.

A pályázati munkában a kővet
kezők részesednek :
Építkezés budis Nándoi Sátor
aljaújhely P 5 I 250.48.
Ácsmunka : Kocsa András Sátoraljaujhely P 2643.80.
Mázolómunka : Lauf János Sá-

loraljaujhely P 2157.
Felvonógépek : Rolor r t, Bu
dapest P 2050,
Élelmezési üzem berendezése :
Radialorgyár Budapest P 44648.
Mosókonyhaberendezés ; Magyar
Radialorgyár Budapest P 26716.
V'zvezelék, csatorna és gőzellá
tás : dr Halász Ernő és tsa. Bu
dapest P 24816.
Villamos berendezés: Erőátvi
teli és villamossági rl. Budapest
P 7544.
A munkálati k végösszege P
167 150, szemben az előirányzott
186000 pengővel.

E len g ed ik
az OTI. hátralékok felét
A kedvezmény csak junius 30 előtt keletkezett
sokra vonatkozik
A hivatalos lap szerdai száma közli
a belügyminiszter rendeletéi, amely
arról szól, hogy í z OT1 hátrálékosok
bizonyos feliéi', lek melleit megszabadúlnak larlozásaik felétől. A rendelet
szerint az 1935 június hó 30. nap
ján fennállóit társadalombiztosítási
tartozásokat ötven százalék erejéig el
lehet engedni annak a hátralékos
nak, aki

1.
igazolja, hogy vállalata saját
báján kívül olyan veszteséget szen
Tokaj 1935 évi augusztus hó 9 n. veded, hogy annak fenntartása csak
Dr Szelessy Ödön kir.jbir végrehajtó OTI tarlozásai egy részének elenge
désével biztosiiható s hí az üzem
A kiadáséit felelői : G Y Ö R G Y L A JO S
| fennmaradását, amelyen hívül nincs
LapluUjdonoi : Landeimann Miksa él tana
1 egyéb vagyona, vagy jövedelme, köz

Nyomatott Vajda-könyvnyomdában Sátoraljaújhelyben.

tarto zá

gazdrsági érdekek kívánják.
2. hogy vállalata tőle független kö
rülmények következtében megszűnt
s annak újbóli felvétele csak az OTI
tartozások egy részének elengedésé
vel lehetséges;
3. végül, hogy a tulajdonos gazda
sági t rlprdállitása csak a tartozások
mérséklésével biztosiiható.
A tartozás felél csak annak lehel
hi
elengedni, akivel szemben a végrehajiási eljárás a tartozások kirovásá
tól számilotl 3 év alatt nem vezetett
eredményre.
Az ez évi junius 30. után ese
dékessé vált tartozásokat nem en
gedi el a rendelet,

