
Sajtó utján
gondolatait mindenki szabadon közölheti, 
tíz minden müveit nemzet sajtótörvényé
nek legelső mondata. A magyarság szabad
ságérzetének hatalmas megnyilvánulása 
volt, amikor Deák Ferenc egy mondatban 
sűrítette össze a sajtószabadság összes kor
látáit: .,Hazudni pedig nem szabad.“

A sajtószabadság a kultúra mai fokán, 
amikor az Írás és olvasás már nemcsak a 
kövesek, a kiválasztottak privilégiuma, ép 
olyan primitív és természetszerű joga az 
állampolgároknak, mint a szólásszabadság. 
Talán csak egyetlen egy lépcsővel áll ma
gasabban a szólásszabadság jogánál, melyet 
eltekintve az őskortól, sünikor az ellenséges 
hírvivőknek és a középkor legsötétebb ide
jétől, mikor a hazug asszonyoknak a nyel
vét vágatták ki büntetésből, semmiféle há
lálom sem mert teljesen elnyomni soha 

A sajtószabadságot csak egészen kivi 
les esetekben és egészen rendkívüli időkben 
szabad egy modern államban megszorítani. 
A megszorítás ezekben az esetekben is csak 
annyit jelenthet, hogy bizonyos, az állam 
érdekeit veszélyeztető egyének és eszmék 
ne juthassanak szóhoz. Semmi esetre ?■ 
jelentheti azonban azt, hogy sajtó utján 
gondolataikat csak bizonyos kiválasztott 
egyének közölhessék. Az a kormány, nmei; 
a sajtószabadságot korlátozó intézkedéseket 
e határokon túlmenőiig használja fel és 
zel a közérdekű, egészséges és konstruktív 
kritikát, amelyre éppen az állam érdekében 
szükség van, visszaszorítja, vét az állóan és 
n nemzet fejlődése ellen.

Minden kritika, minden reform-eszme 
melynek célja nem rombolás, amely fogan
tatásánál fogva nem rosszindulatú és amely 
legalább szándékaiban fejlődésre, haladás
ra törekszik — kell hogy utat találjon. Ezt 
az utat akár egyesek, akár nagyobb i 
portok érdekében áthághatatlan akadá
lyokkal, a gondolat szabad terjesztésének 
megakadályozásával elrekeszteni nem sza
bad. A mai időkben, amikor a sajtószabad
ság magasztos elvének úgyis súlyos é 
gazdasági viszonyaink között szinte h 
küzdhetetlen akadályt állítanak az anyag 
eszközök, az ezen túlmenő mesterséges aka
dályok gyakran éppen az állam szempont 
jóból legértékesebb gondolatokat és esz
méket fojtják meg csirájukban.

Azok az indító okok, amelyek a törvény
hozást arra vezették, hogy a sajtószabadság 
korlátozására szolgáló eszközöket a kor 
mány rendelkezésére adja, semmi esetn 
sem irányultak arra, hogy ezekkel az esz
közökkel gondolataiknak a magyar nemzet 
előtt való terjesztésében olyan egyéneket 
is korlátozzanak, akik úgy múltjuk, mint 
társadalmi elhelyezkedésük és müveltsé 
güknél fogva feltétlenül az állam nemes 
céljainak ésé a nemzet építésnek leglmtáro- 
zottabb exponensei és szószólói. A sajtó 
szabadságot korlátozó intézkedéseknek te 
hát nem lehet céljuk az, hogy általuk cmi- 
nenten nemzetépitő munkára, az ifjúság. ■ 
nemzet jövője és reménysége szellemi vezi 
lésére hivatott egyéneket is el lehessen 
zárni egészséigcs és jogos kritikától.

lla ez mégis megtörténhetik, önként, ve
tődik fel a kérdés, hogy kinek, vagy kik 
nek érdekét szolgálja. Vagy ha nem szol 
gál egyéni érdekeket, az a másik kérdés 
merül fel, hogy ilyen előzmények után mit 
várhatunk a legközelobbre beígért sej' 
reformtól.

Bethlen személyes hivei is állást foglaltak 
a közigazgatási reform-javaslat ellen

Az egységes párt bizottsági lényeges módosításokat eszközöl a javaslaton — 
Csütörtökön ujból szünet következik, ha a bizottságók addig nem végeznek a javaslattal

Budapest. január 20. jelentése és a múzeum megnyitása szerepel.
Ekkor nyitják meg a nagyon érdekes par
lamenti múzeumot.

A  képvLselőház szünetelésével kapcsola
tosan az ellenzék köreiben igen súlyosan 
elitélik a többség eljárását, hogy a szerdai 
interpellációs napot elvonták az ellenzék 
elől. Különösen Pakots József az, aki nyi- 
atkozatában éles kirohanást intéz emiatt a 

kormány ellen és ezt az eljárást megfut a- 
modásnak minősíti.

—  A  kormány, —  mondotta Bakot®, —  
nem elégíti ki a közvélemény jogos kíván
csiságát az aktuális problémák terén. Nem 
ad alkalmat arra. hogy Bethlen újévi bc-

A képviselőház a múlt héten végzett a 
bizottságok által letárgyalt kisebb törvény- 
javaslatokkal. Miután elvetették az ellen
zék különböző napirendi indítványait, 
melyek egyrészt a legégetőbb problémák
nak. de legfőképon Hetiden István gróf 
miniszterelnök újévi beszédének napirendre 
tűzését célozták, előállott az a furcsa hely
zet, hogy a képviselöház alig egy-két napi 
ülésezés után újból szünetre kellett küldeni 
—  munkahiány miatt.

Csütörtökig napolták el a Házat, abban 
a reményben, hogy akkorra talán elkészül 
az egységes párt a közigazgatási reform
javaslattal. Azonban nem sikerült elimi- 
nálni a felmerült ellentéteket és igy még 
ma sem tudott az egységes párt megálla
podni a javaslat végleges formájában. Szá
mos lényegbe vágó módosító indítványt volt 
kénytelen már étidig is akceptálni a belügy
miniszter és igen nagy a valószínűsége 
annak, hogy az egységes párt bizottsága 
még nagyon jelentős változtatásokat fog a 
javaslaton eszközölni, mert még Bethl-en 
legszemélyesebb hivei közül is nagyon so
kan elitélik a javaslat reakciós irányzatát. 
Nem valószínű, hogy csütörtökön be lehes
sen nyújtani ezt a javaslatot és igy nagyon 
könnyen lehet, hogy ujból szünetre küldik 
a Házat. Mindenesetre letárgyaltatják a 
kenézlö— balsai vasútvonalról, továbbá a 
honvédlegénység ellátásáról szóló javasla
tokat, ha pedig ezekkel végzett a Ház, 
akkor nem tudnak munkát adni és igy — 
jön az újabb színűt. A csütörtöki ülés napi
rendjén különben a könyvtári bizottság

szédévél foglalkozzék a Ház, nem ad alkal
mat arra. hogy Itothcnncre karácsonyi üze
netét tárgyaljuk. Az interpellációs napnak 
elvonását azt célozza, hogy ezeket az ügye
ket idejüket múlt kérdésekké tegyék, me
lyek elvesztik majd időszerűségüket, mire 
beszélni engednek. Azonban én ennek dacá
ra is részletesen foglalkozni fogok ezekkel 
a kérdésekkel a legközelebbi interpellációs 
napon.

Kormánypárti körökben viszont teljesen 
feleslegesnek tartják ezeknek a kérdéseknek 
bolygatását és az ellenzék pártpolitikai cél
jaival magyarázzák azt, bog}- ezekkel a kér
désekkel akarnak foglalkozni.

A szőlősgazdák erős támadása 
a borfogyasztási adó ellen
Lukács Ödön miniszteri tanácsos a szőlősgazdák 
zajos tiltakozása közben a borfogyasztási adrt fenn

tartása mellett foglalt állást
Budapest, .január 20.

Vasárnap délelőtt tartotta meg a régi 
képviselöházbau a Szőlősgazdák Országos 
Egyesülete, az érdekelt gazdák által nagy 
izgalommal várt rendkívüli közgyűlését.

Kosinszky Viktor nyugalmazott minisz
teri tanácsos elnöki megnyitójában felhív
ta a kormány figyelmét arra, hogy a sző
lősgazdák végromlás előtt állanak, több 
mint három millió hektoliter eladhatatlan 
bor van felraktározva náluk és a kormány 
az export lehetőségnek megteremtése érde
kében nem ragadja meg a kínálkozó eszkö
zöket. A borfogyasztási adót nem hajlandó

a kormány eltörölni, noha ez eminens ér
deke a szőlősgazdáknak, akik ma 400.000 
katasztrális holdat müveinek.

Baross Endre ügyvezető igazgató hang- 
suylozta, hogy a szőlősgazdák 60,000.000 
munkanapot dolgoztatnak évente, tehát 
annyit, mint <■: <ges: magyar ipar és mig 

ipeir megtudja védeni érdekeit, addig a 
■ctHösejazdák v m  fejtenek ki intenzív egye
sületi életet. Határoz.’!ti javaslatot terjesz
tett elő. mely többek között legfontosabb
nak a borfogyasztási adó eltörlését jelöli 
meg. tíz az egyetlen olyan eszköz, amollyel 
a pusztuló szőlősgazdákat meg lehet mente-

Jegyzetek
E sorok írója két évvel ezelőtt Bethlen 

István gróf politikáját Fráter Györgyéhez 
hasonlította, kinek uralma alatt Erdély 
legnyugodtabb és leggazdagabb korszakát 
élte, mikor pedig mindenütt vérzivatarok 
dúltak, állandó csatározások, guerilla-har- 
cok őrölték fe.l a környező országok szellemi 
és gazdasági energiáját. Erdély azonban a 
béke és a gazdagodás vára volt. mert kor
mányzója minden korok egyik legnagyobb 
ál lám férfin. Fráter György a kifinomodott, 
tökéletes diplomácia bravúros egycnsulyo- 
zási művészetével meg tudta őrizni a békés 
fejlődés és haladás, gazdagodás egyre, ma
gasabbra ívelő utján. Az erdélyi diplomá
cia e. szubtilisen finom és tökéletesen egyen
súlyozó művészete az alapja és quintesson- 
tiája Bethlen István gróf erősen rezervált 
és óvatos politikájának is. A január tizen
ötödikéi érdekes Bethlen-beszéd óta azon- 
Ikui egyre gyakoribb és egyre divatosabb a 
Csonka-Magyarország Biomont analógiájá
ra a Bethlen— Oavnur összehasonlítás. Meg 
kell azonban állapítanunk, hogy ez az ősz 
szehasonlitás még azonkívül is, hogy min
den hasonlat sántit, - még külön is erő
sen biceg. Sőt. alig áll a lábán

Külső, exteriőrbeli analógiákat alig talál
hatunk. Bethlen szikár, magas, tulfinomo-

dott, törékeny termetével szemben Oavour 
hatalmas, zömök, életerős, robosztus férfi 
volt. S ezek a külső testi differenciák érde
kesen és jellemzően vetítődnek át szellemi 
térre is. Bethlen könnyed, ködből s valami 
egészen súlytalan éthori anyagból formált 
diplomáciájával szemben Cavourcak sú
lyos, realitásokra épített, egyenes és töret
len vonalú politikája volt. Cavour be tudta 
látni, hogy sem a kis királyságok abszolu
tisztikus törekvései, sem a különben elégg. 
liberális szellemű IN . Bilis pápa egyházi s 
ezzel egyszersmind természetszerűleg kon
zervatív s egyházi érdekekért megalkuvó 
akciói nem tudták megteremteni, egybe
kovácsolni az Uniti Itáliát, az egyesült 
"Nagy Olaszországot, n°m tudták egy közié, 
nevezőben összefogni a szerte forgácsolódé 
erőket, a carbonarika*. Mazziniék nemzeti 
íorradalnuságát, Mrunék köztársasági el
gondolását es az uralkodó hazak konzerva 
tivizmusát; és habozás s gondolkodás nélkül 
a liberalizmus és a demokrácia oldalára 
állt. mert ezekben Iá tu a korszerű, igazi 
államalkotó, nemzet ossz* fogó erőket. > 
Cavour megteremtőié, megalapítója le ti 
Olaszországban a népképviseleti rendszei- 
nek, az igazi parlamentarizmusnak, melye*. 
Bethlen István gróf úiryékparlamcntnriz- 
mussá BÜlycsztett. mert hiszen ellenzi-; 
nincs, vita nincs, az uj báz^zabé’yok alap 
ján szinte nem is lőhet s igy a páriáméi- 
nein egyéb, mint a k r  mányelnök elgr.n

dolásánnk. terveinek, akaratának mechani
kus. gépszerü meirszavazója és nagyon is 
átlátszó leplezés- a kormány korlátlan 
•'gyeduralmának. Itt Jenát nemcsak, hogy 
érint-.-ző fi 1 iilet .sincs Cavour és Bethlen 
politikája között, hanem a legszélsőbb el
lentétet, a legnagyobb fokú nutagonizmust, 
kel 1 inegállapi amink.

s e/ ,i/ aiit. g. ni izmus töretlenül tan 
egész politikai skálájuk n. Cavour polit- 
kajának, nomyvtépitésiT-ek alapja, lényego 
vérbő, életerős, .alapos és széles vonalú gaz 
daságpolitikája volt. Mint kortársa. Széchfc- 

-i István gróf, Cavour ú a nemzet gaz
dasági erejének növelésében, vagyonosodá- 
sában látta az ország fejlődésének, jövő 
kiépítésének biztos alapját. Vasutakat épit 
teteit, kereskedelmi szerződéseket Kötött, 
pártfogolta és élőm > ; jtta a szabr.dkerc«- 
ködeimet és ipart. Be.tl unnék pedig épen 
gazdaságpolitikája a leg/érszogtnycbt, öt
letszerű, í-ai's/.óilikus és e1 hanyagolt. Cavour 
harcisa volt a sajtószabadságnak. Bethlen? 
Cavour bál át ja volt a nagy turini emi
gránsnak, Kossuthnak s közeli rokonságot, 
tartott Kossuth elveiv *1, eszméivel. Beth
len István gróf niindnt lehető eszközzel 
(még szoboró Hit ásóval h ) igyekszik elho 
mályositani, megtörni azt a Kossuth-kut- 
tuszt, mely évtizedeken á* melegágya volt 
minden liberális és demokratikus eszmének,

XXXII. évfolyam, 3. szám. Hétfő, 1929. január 21.
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Két hét múlva biztosan megtörténik 
Szilágyi Dezső kicserélése

Budapest. január 20 

Élénk emlékezetében van még Miskolc

ni. Felhívta ezután azokra az e/.pot; anim- 
máiiákru a kormány figyelmét, amelyek 
megakadályozzák a magyar lan verseny
képességét a külföldön.

Lukács Ödön, a pénzügy minisztérium 
kiküldöttje, a közgyűlés élénk és zajos tit- 
takozás közbai azl fijtegctte, hogy a bor- 
fogyasztási adó nem a termelőknek, hunná 
a közvetítő kcrc ;kcd(lemnek jelen! aka
dályt és annak eltörléséből a termelők sem
mi előnyt mm remélhetnek.

Több felszólalás után a népi s közgyűlés 
egyhangúlag elhatározta, hogy a borfo
gyasztási adó eltörlését minden < szközzcl 
kisürgeti.

Kőrakó Béla:

Lecsöndesült hullámok
Valóságos élmény, reveláeió volt szá

momra ez a könyv. És elolvasás után még 
sokáig zengett bennem. A szemünkben, a 
fülünkben, az orrunkban érezzük a papi 
óéletformák minden illatát, minden hang
ját, minden sziliét és minden porát, sarát. 
Tovább zeng bennünk minden sora, mert 
költő irta, aki nem rejti, palástolja el lilá
ját az objektivitás felelőt len maszkja alá, 
hanem tisztára fürdeti benne hőseit, akik
nek titokzatos, rejtett igazénje kilép kere
téből, megtalálja a kontaktust érzékenysé
günk idegvégződésedvel s —  az igazság és 
az élet passepart out javai —  átlép örök em
lékeink kondenzátorába. A Lccscdcsiilt hul
lámok főhőse, Wemer Károly örök emlé
künk, úti társunk, akit felismerünk elhaló 
hangjának megkopott, szomorú csengéséről, 
lassú, megfáradt szemerebbenésébői. A re
gény felépítése, szerkezete biztosan iveit, 
egyenes vonalú, hatalmas és töretlen. Stí
lusa, a kifejezés pompázó bősége, ötletes
sége, képszerüsége, dinamikus ereje és tisz
tasága egy Botticelli-kép minden sziliét és 
melegét sugározza a I l i t  minden szomorú
ságon, tépelődésen és szenvedésen átütő 
erejét s oly sok seuggesztivitással hirdető 
regényére. S erősnek mutatkozik ott is, 
ami a költők Achilles-sarka szokott lenni 
regényírásnál, a lélekrajzban. Pszichológiá
ja, lélekanalizisci váratlanul biztosuk és fi
noman kidolgozottak. Alakjai, víziói szinte 
kikivánkoznak az életbe, hüvelyt testet 
akarnak. Bátran és igaz hittel ajánlom 
mindenkinek ujságirókollégám e költői re
gényét, mert egy sokhuru, mólyzengésü te
hetség első igazi kijegecesedésc, kiteljesedé
se az. Első komoly, Ígéretes és biztató állo
mása egy igaz, elhivatott költőnek. (k .)

Két motoros és egy autó furcsa 
karambolja Budapesten

Budapest, január 20.

Vasárnap délután érdekes kettős autó
baleset történt a fővárosban. Katlia Fe
renc és Kuta Vilmos pestszentlőrinci la
kosok motorbiciklin haladtak az üllői
következtében felborult, utasaik pedig az 
utón. A  motorkerékpár hirtelen fékezés 
úttestre repültek. Abban a pillanatban 
robogott arra Koréin Imre soffőr autójá
val. Kitérni már nem tudott és egysze
rűen keresztül robogott a két férfin, aki
ket a mentők életveszélyes állapotban 
szállítottak a kórházba.

amely évtizedeken át asyluma volt a Habs
burgokkal szemben minden magyar függet
lenségi gondolatnak, a z  ellentéteket még 
egyre lőhetne folytatni és felsorakoztatni 
Cavour gróf, akinek politikájára jellemző 
ez a mondása: „Kormányunk nem követhet 
nemzeti politikát a külfölddel szemben 
máskép, mint ha befelé szabadelvű és re
formokra hajlandó" és Bethlen István gróf 
között, akinek politikáját oly élesen karak- 
terizáljia az az emlékezetes megállapítása 
15-ikei beszédében, hogy „belpolitikánkat 
nem tehetjük függővé külpolitikánktól és 
nem irányíthatjuk aszerint" és —  a ház
szabályra vízió, meg a sajtónovella. Kontak
tust, érintkező felületet pedig seholsem ta
lálunk.

Nagyon szeretnénk, ha Bethlen nemcsak 
mutatná, hanem követné is politikai ideál
ját, Cavour grófot. Követné a liberaliz
mus, a komoly és alapos gazdaságpolitika, 
a sajtószabadság, az egyesülési jog és köz
szabadságok, az igazi és meg nem alkuvó 
irredentizmus, a kossuthi eszmék, a haladás, 
a domokrácia utján. Mert ez az ut vezetett 
Picmont-ból a boldog, nagy Unita Dáliá
hoz, s csak ez az ösvény, ez az ut vezethet 
Csonka-Magyarországtól az Unita Unghc- 
riá-hoz, a boldog, integer Nagy-Magyaror- 
azághoz. Ne ideál és pajzs legyen Cavour, 
hanem követendő példa és ut. (— őrs)

város közönségének az a megdöbbentő eset, 
hogy Szilágyi Dezső mérnököt a csehek 
egyszerű bexugás alapján kémkedés gya
núja miatt letartóztatták és noha semmi 
bizonyíték nem volt ellene, súlyos börtön
büntetésre Ítélték. Azóta többször felvető
dött Szilágyi Dezső kicserélésének terve, 
eeyidőbon mint pozitívumról beszéltek 
róla, a közeli napokban azonban olyan hírek 
jelentek meg a sajtóban, hogy Szilágyi 
Dezső nincs felvéve a most tárgyalás alatt

Hetek óta a legnagyobb csendben, de 
annál buzgóbban nagyszabású akció lebo
nyolít ástín dolgozik Baranyay Károly dr. 
kir. törvényszéki biró, a miskolci törvény
szék fiatalkorú bíróságának vezetője. A 
miskolci biró eredményes tárgyalásokat 
folytatott Háry András quirináli magyar 
követtel arra vonatkozóan, hogy május 1-én 
többszáz miskolci gyermek utazhasson le 
Itáliába. Hóry András magyar követ nagy 
szeretettel fogadta Baranyay dr. előterjesz
tését. és a miskolci törvényszék fiatalkorú 
bírójának erre. vonatkozó tervét teljes egé
szében magáévá tette. Most kapta meg 
Baranyay Károly dr. a quirináli magyar 
követ értesítését arról, hogy a miskolci 
gyermekek májusi olaszországi nyaralása 
már teljes egészében elő van készítve, oly 
módon, hogy Rómából cs Milánóból a mis
kolci gyermekek odaérkezésévél egyidejűleg 
olasz gyermekek csere turnusát fogják Mis
kolcra útnak indítani.

Az olaszországi nyaralás tervével párhu
zamosan franciaországi nyaralást is készít 
elő Baranyay Károly dr., még pedig Bara
nyay Lajos dr.-ral, a Népszövetség magyar

Zemplén vármegye közigazgatási bizott
sága e havi ülésén Bernáth Aladár alispán 
a közigazgatás eseményeiről szóló jel elütésé
ben beszámol arról, hogy a belügyminiszter 
a megye 1928. évi költségvetésen változta
tásokat eszközölt. így az irodai költségeket 
G000. a fűtési és világítási költségeket 1600 
pengővel redukálta. Ugyancsak törölt a 
testnevelési célokra beállított 18.250 pengő 
összegből 8250 pengőt, a hivatalok bútor
zatának kiegészítésé re felvett összegből 
4500 pengőt, valamint a megyeház és szol
gaidról székházak karbantartására szánt 
tételből 6200. Teljes egészében törölte azt a 
4000 pengőt, melyet egy motoros tüzifecs- 
kendő beszerzésére szántak.

Nem hagyta jóvá a belügyminiszter a 
dijnoki létszám 4 fővel való szaporítására, 
valamint egy kapus javadalmazására elő
irányzott összegeket. Ellenben beállított a 
költségvetésbe 6400 pengőt és további 
31.137 pengőt az államkincstártól 1924 vé
géig felvett előlegek törlesztésére.

Mindezen törlések és költségvetésbe való 
beállítások után a községi hozzájárulások 
utján fedezendő összeget 535.114 pengőben, 
vagyis az állami egyenes adók 32.73 száza
lékában állapította meg a belügyminiszter 
a tavalyi 32.54 százalékkal szemben.

Jelentése végén a következőket mondja 
Bernáth alispán:

—  A  központi ügymenet az 1927. évi 
ügyforgalommal szemben több, mint 2000 
iktatói szóimmal szaporodott.

—  Ezt a jelentékeny szaporodást nem
csak itt, a központban, de felügyeleti vizs
gálataim alkalmával úgy a járási főszolga
bírói, mint a kör- és községjegyzői hivata
lokban is a legnagyobb aggodalommal kel
lett megállapítanom és éppen ezért kényte
len vagyok hangot adni annak a nézetem
nek, hogy

a közigazgatásnak ezerágazatu és

Munkatársunk kérdést intézeti a belügy
minisztérium illetékes osztályának vezető
jéhez. hol azt a megnyugtató választ kapta, 
hogy Szilágyi Dezső igenis fel van véve 
ebbe a listába és minden valószínűség sze
rint a csehek sem fognak akadályt gördí
teni kicserélése elé. A tárgyalások azonban 
különböző okoknál fogva még egy pár napig 
elhúzódnak és a végleges megegyezés csak 
hat— nyolc nap múlva várható.

Megnyugtathatjuk azonban Miskolc vá
ros aggódó közönségét, hogy Szilágyi Dezső 
legkésőbb két hét múlva ismét Miskolcon

titkárával karöltve, aki Baranyay Károly 
dr. fivére. A népszövetségi titkár felhasz
nálva franciaországi összeköttetéseit, elérte 
azt, hogy a háború óta először fognak a volt 
ellenséges államok területére magyar gyer
mekek utazni. A franciaországi nyaralás 
valószínűleg szintén csereakcióként lesz 
lebonyolítva. Mindkét terv ma már a közeli 
megvalósulás stádiumába jutott és a lebo
nyolítás nehéz és lelkiismeretes munkája 
van már csak hátra. Ez a nehéz munka ter
mészetesen szükségessé teszi, hogy gondos
kodás történjék jó előre a miskolci gyer
mekek kisérő személyzetéről. A  szakképzett 
felnőtt kísérők megszerzése érdekében egy
részt a külföldi magyar követségek, más
részt a külügyminisztérium szakosztálya 
veszi kezébe az élményszámba menő nyara
lási akció lebonyolítását, melynek terve, 
megvalósítása és keresztülvitele Baranyay 
Károly dr. érdeme.

Baranyay Károly dr. február 6-ikára 
megbeszélésre 'hívta egybe a miskolci ható
ságokat és a miskolci szülőket, hogy most 
már véglegesen eldöntsék enenk a nyara
lási akciónak részletes programmját.

mindinkább szövevényesebbé váló 
alakulása, a létszámában lecsökken- 
kentett mai túlhajszolt munkaerők 
szünetnélküli igénybevételével hova

tovább katasztrófára vezethet,

mert a községi, járási és központi közigaz
gatási személyzet,

az általános ügymenetnek ezt a foly
ton fokozódó szaporodási iramát,

—  összeroppanás nélkül —  követni nem 
sokáig lesz képes.

—  Ezen a nyomasztó túlterheltségen a 
közigazgatásnak egy minden vonalon érvé
nyesülő gyökeres egyszerűsítése segíthetne, 
miután létszámemelésről, állampénzügyi 
szempontok miatt, szó sem lehet.

Zemplén vármegye alispánjának ez a sú
lyos megállapítása a megye határain tul- 
mcnőleg is nagy érdeklődésre tarthat szá
mot, mert igen súlyos és illetékes helyről 
jövő kritika a közigazgatás mai rendszere 
ellen. Éppen ezért felkerestük hivatalában 
Bernáth Aladár alispánt, aki készséggel 
szolgált bővebb felvilágosítással e súlyos 
birálat indító okairól:

—  A  közigazgatás minden ágában —  
mondotta az alispán —  szinte napról-napra 
sulyosodik a helyzet. Folyton újabb és 
újabb rendeletek jelennek meg, melyeknek 
nemcsak végrehajtása, de már áttanulmá
nyozása és nyilvántartása is súlyos feladat.

—  Hogy melyek azok a feladatok, me
lyek hovatovább lehetetlenné teszik az ügy
menet ellátását a mai létszámmal, taxatíve 
felsorolni igen nehéz. Egy-kettőre azonban, 
mint kirívó példákra, rögtön reá fogok mu
tatni : iitt van mindjárt a levente-intézmény, 
mely rendegeteg munkát és nagy költséget 
ró a megyére, holott elsősorban állami és 
nem községi, de még kevésbé megyei fel
adat ennek a fenntartása és adminisztrá
lása. Ezt eléggé illusztrálja, hogy vezetésé
hez nincs úgyszólván semmi közünk. Mi

levő kicserélési akció listájára. lesz.

Olasz és francia gyermekek jönnek 
májusban Miskolcra

A miskol törvényszék fiatalkorúak birásága bírójának érde
kes akciója Olasz- és Franciaországba mehet nyáron több 
s z á z  miskolci fiú és leány Február 6-án lesz a miskolci 
szülők első megbeszélése az olasz és randa csereakcióról

Miskolc, január 20

Katasztrófára vezethet a közigazgatás 
mindinkább szövevényesebbé való váliása

Zemplénmegye alispánja a közigazgatás egyszerűsítését követeli Az 
újabb és újabb rendele&ek végrehajtása létszámemelés nélkül lehetetlen

Bernáth Aladár, Zemplénvármegye alispánjának nyilatkozata
Sátoraljaújhely, január 20

csak a munkát végezzük és a költségeket 
fizetjük.

Nagy munkát ad a községek ellenőr
zési is. Kénytelenek voltunk ezt az ellen
őrzést fokozni, több sajnálatos esemény kö 
vetkeztében. Miután több községben észlel
tünk pénztárhiányt, elrendeltük, hogy a 
községek havonta tartoznak pénztárzárlatot 
csinálni és hozzánk beküldeni. Ez az ellen
őrzés is rengeteg munkát ad nekünk, de v i
szont kikerülhetetlenül szükséges.

—  Itt van azután egy szintén állami fel
adat : a rokkant-ellátási ügyek. Nagyon sok 
munkál toltak át a pénzügyigazgatóságtól. 
a rokkantakkal kapcsolatban. Az illetmé
nyek megállapítása, felülvizsgálása, az uta
lások és megszüntetések felelősségteljes és 
sok dolgot igénylő elintézést* 1.

Nem csoda tehát, ha nem győzzük a 
rengeteg munkát annak ellenére sem. hogy 
tisztviselőink megfeszített erővel dolgoznak. 
Ezért félek én. hogy a közigazgatás mene
tében zavarok és késedelmek fognak be- 
állnni. És ha ez bekövetkezik —  mint ahogy 
be fog következni, ha az akták szaporodá
sának gátat nem vetnek —  akkor a zava
rok katasztrofálisak lesznek. Iln ezt a ka
tasztrofális zavart el akarjuk kerülni, 
akkor

egy azonnali rendszerváltozásra, az 
úgynevezett gyökeres egyszerűsítésre 

van szükség.

Miskolc város autója elgázolt 
egy fiatalembert

Később majdnem egy rendőrt is elütötl
Miskolc, január 20

Miskolc város M. 52,249. jelzésű Stude- 
backer autója, melyet Tcleky Sándor sof
főr vezetett, szombaton délután a Szemere- 
uteában levő Forgó-hidon elütötte Gersay 
József 24 éves gyárimunkást, aki súlyos 
sérüléseket szenvedett. A  szerencsétlenség 
úgy történt, hogy az autó, mely a Széche- 
nyi-utcáról fordult be a Szemere-utcába, 
a Forgó-hidhoz ért, ahol ép akkor haladt 
keresztül Gersay József, aki meglátva a 
feléje közeledő autót, félre akart ugrani, 
de már nem volt ideje. Az autó sárhányója 
elütötte és kivágta a járdára. Az autó 
soffőrje a szerencsétlenség után tovább 
száguldott. Csakhamar hatalmas tömeg 
verődött össze a szerencsétlenség színhe
lyén, megérkezett a rendőr is, aki telefonált 
a mentőkért, de mire a mentők megérkez
tek, a fiatalember saját lábán a legköze
lebbi orvoshoz ment, aki sérülését bekötözte, 
majd a mentők a lakására szállították.

Visszafelé jövet az autó a Szcmere-utcai 
fordulónál majdnem ismét szerencsét hősé
get okozott. Ugyanis a szolgálatot teljesítő 
Székely József rendőrőnnestert, a véletle
nen múlt, hogy el nem ütötte. Székely 
rendőrőrmester az utolsó pillanatban 
ugrott el az autó elől és ennek köszönhette 
azt. hogy az autó kerekei nem gázolták 
halálra. A  gázoló soffőrt vasárnap beidéz
ték a rendőrségre, kihallgatása után elbo- 
csájtották, de az eljárást megindították 
ellene.

1000—vht. 1928. szám.

ÁRVERÉSI H IR D E TM É N Y  

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX . 
t.-c. 102. szakasza értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy az edelényi kir. járásbíróságnak 
1928. évi Pk. 5382. számú végzése következté
ben dr. Tóth János ügyvéd által képviselt Heim- 
lein T ivadar javára 108 P  86 fillér  s jár. ere
jéig 1928. évi november hó 21-ikén foganatosí
tott kielégítési végrehajtás utján le- és fe lü l
foglalt és 1950 P-re becsült következő ingósá 
gok, u. m. gazdasági felszerelés és sarju nyilvá
nos árverésen eladatnak.

M ely árverésnek az edelényi kir. járásbíró
ság 1928. évi 1194. számú végzése folytán 108 
P  86 fillér  tőkekövetelése, ennek 1927. március
1. napjától járó 8 százalék kamatai, egyharmad- 
,százalék váltódij és eddig összesen 52 P  84 f i l 
lérben biróilag már megállapított költségek 
erejéig, Szalonna községben leendő megtartá
sára 1929. évi január hó 28-ik napjának délelőtti 
fé l 12 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a ven
ni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat
nak meg. hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX . t.-c. 107. és 108. szakaszai értelmében 
készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, 
szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat má
sok is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégí
tési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX . t.-c. 102. szakasza értőimében ezek ja 

vára is elrendeltetik.
K elt Edelény, 1928. évi december hó 28.

Latzkó Tóth István, kir. bir. végrh.
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A miskolci kisipar versenképességél 
veszélyezteti a villanyáram ára

A nagyobb Ipart vállalatok önálló energia-telepeket 
létesítenek — Néhány rövle év alatt megtérülnek a 
befektetések — A váres elsőrendű kötelessége az 

tpar védelmére sietni
Áx, indokolatlan, mértéken felül nuigaK 

•államon egységárak a fogy juszt ók nagy tö
megénél állandó elkeseredés és elégedetlen- 
séf? oka. Igen természetes tehát, hogy a 
„Felaömagyarorazági Uirlap“  cikkeit, ame
lyek a nagyközönaéég érdekében mutatnak 
fá a Miskolci Villamossági rt. rideg üzleti 
politikájára —  különösen a kisfogyasztók 
élénk örömmel fogadták, mert e nyilvános
áig reflektorfénye az egyetlen, amely az 
Őket boritó sötétségbe bevilágít.

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy különösen 
a kisfogyasztók helyzetét —  a itt főleg a 
kisiparosokra gondolunk —  nehezítik meg 
az abnormisjui magas egységárak, melyek 
termelésüket igen megdrágítják. A kisfo
gyasztókkal szemben jóval kedvezőbb liely- 
aotlmn vannak a nagyfogyasztók, a külön
böző gyárak, amelyeknek úgy a rendelke
zésükre álló tőke, mint pedig a nagyobb fo
gyasztás á lu l elérhető rentabilitás lehetővé 
teszi a Trösz-tői való menekülést és önálló 
energiatelepe.k létesítését. Természetes, 
hogy

a miskolci nagyobb ipartelepek nem 
voltok hajlandók tűrni a Trösztnek 
mono polisz ti kns helyzeftére támaszko
dó árpolitikáját s a gyárak egész sora 
kapcsolódott ki a városi hálózatból, 

így a Városi Téglagyár rt.. a Miskolci Fa
árugyár. a Miskolci Öntöde écs Gépgyár rt., 
a Hernádvölgyi Erdőipar rt. és a Ilercz 
•fenő gépgyára. Ezek a vállalatok már csak 
pontos kalkulációk folytán is hamarosan 
i'elismerték, hogy a Miskolci Villamossági 
rl. áltaJ diktált egységárak szinte verseny
képességüktől tosztják meg őket és ezekkel 
zz árakkal szemben sokkal olcsóbban kepe
iek az áramot önmaguk előállítani.

A legelsők egyike, oki kikapcsolódott a 
Tröszt fogyasztói közül a Városi Téglagyár 
rt. volt. amely aránylag nagy befektetés
sel létesítette, önálló telepét. Hogy számítá
saik nagyszerűen beváltak és termelésüket 
a saját áram fejlesztő-telep olcsóbbá tette, 
bizonyítja az a beszélgetés, melyet a válla
lat igazgatójával, Schwartz Henrikkel foly
tatott munkatársunk, aki kérdésére a kö
vetkező választ kapta :

- „Igen. valóban kikapcsolódtunk majd
nem teljesen a villamos társaság áramszol
gáltatásául és csak téli üzemben és üzemen 
kivül vesszük igénybe a Tröszt áramát. 
A szeparálódásunknak kettős oka van. Az 
egyik és a fontosabbik az, hogy az egység
árakat túlzottan magasmik találjuk. A  rná- 
#ik pedig, hogy ha csak minimális hátrá- 
lékhan is voltunk, a villamostársaság azon
nal kikapcsolással fenyegetődzött. Az ön
állósítás előnyei? Először is

mintegy 45— 50 százalékkal kerül ne
künk kevesebbe az áram kilowatt 

óránként, mint azelőtt,
arai hat Uinas előnyt, nagyon nagy mértékű 
inogtakarirást jelent. A másik előny pedig 
tz, s ez sem jelentéktelen, hogy inig a vil
lamos társaságnak azonnal kellett fizet 
iiünk a fogyasztott áraimnenyiségért, ed
dig az áramtermolóíikéz szükséges szénért 
nem kell azonnal fizetnünk, liánom hóna
pokig is várhatunk, tellát még külön, jel. ti- 
tókeny kamatdiffereneia-nyeroségeink is 
\annak. A nugtakaritás pedig még csak fo
kozódni fog, mert két év alatt ugyanis 
két éve rendezkedtünk he önálló ú ram ter
melésre —  a berendezés teljesen 'amortizál
ta magát.

Még egyszer hangsúlyoznom kell, hogy 
minimálisan 45— 50 százalékkal kerül most 
kevesebbe az áram kilowattóránként, mint. 
azelőtt, mikor az áramot a villamos társa
ságtól kaptuk hihetetlenül magas egység
áraik mellolt.

Felkerestük a Miskolci Faárugyár igaz
gatóját, Ungár Kamut is, aki igy nyilatko
zott előttünk:

—  „Akárhogy is nézzük a dolgot, a vil
lamos társaság egységárai hiheíetlemii uvi- 
gosak. Hogy annyi nagyüzemi kapcsolódott 
ki a Tröszt áramszolgáltatási köréből, an
nak csak az lehet az oka, hogy, mint a mi 
esetünkben is, a Tröszt nem volt konciliáns 
és nem állapitott meg idejébeu mérsékel
tebb egységára ka t, pedig azok mellett is 
még mindig busása '✓ •'Keresett volna. Több 
■ Iáiékény segg el megakadályozhatta tolna o 
Tröszt, hogy épen legnagyobb áramfogyasz 
tói létesítsenek önálló áramfejlesztő telepe
kéi. A vállalatoknak ugyanis megfelelő

egységárak mellett egyáltalán nem érde
kük az önálló telep, amely nagy befekteté
seket igényel és jiz pillanatnyilag kelle
metlenül is érintheti a vállalatokat.

Nekünk egészen különleges helyzetünk 
van, amennyiben rendkívül olcsó és alig 
értékesíthető fűtőanyag áll rendel kezdésünk
re: a fürészpor. A tekintélyes befektetés 
amortizációját és az áramtermelés minden 
költségét is belekalkulálva, a villanyáram 
ma nekünk a villanyos társaság által szá- 
mitott áramdijnak csak egy töredékébe ke
rül és igy jelentékeny megtakarítást jelent 
számunkra, mindezek konzekveneiájaképen 
megállapíthatjuk, hogy 

minden olyan nagyobb üzemnek, 
melynek megfelelő fűtőanyag rendel
kezésére áll, igen előnyös önálló 

áramfejlesztésre berendezkedni.
A Tröszt által szolgáltatott, azaz újabban 
már csak közvetített áram reális számítás 
szerint igen magasan megszabott, horibilis 
egységárai mellett a befektetések hamar 
amortizálódnak és az üzemet lényegesen 
olcsóbbá teszik. Egyébként, mint egy nem
régen beadott ajánlatból kitűnik, a Tröszt 
már 13 filléres áron is nyereséggel tudná 
szolgáltatni, illetve közvetíteni az általa 
vett áramot, igy annak önköltségi ára még 
ennek is lényegesen alatta marad, mert ez 
az ár is magasabb a nagyobb ipari vállala
tok saját telepeinek önköltségi árainál.

A Miskolci Vasöntöde, és Gépgyár rl. 
(Baross és Schüeher) példája ;s élénken

illusztrálja azt az önmagával szemben is hi 
bés üzleti jKilitikáját a Trösztnek, mely az 
ipari termelés megdrágítása mellett ma 
már gyakran vezet legnagyobb fogyasztói 
ki kapcsol (klásá ra.

Ez a gépgyár 36 fillérért vásárolta a vil 
lamostársaságtól az áram kilówattóráját, 
tehát lényegében ennyibe került neki, 
hatásfokok figyelembevételével, egy lóerő
óra. Ezt az árat a gyár túl magasnak talál 
ván, mert egyenesen konkurenciaképeaségét 
veszélyeztette, elhatározta egy 14 lóerős 
szivógázmotor beszerzését. Az invesztíció 
jelentékeny összegbe került ugyan, de igen 
hamar megtérült,

mert a motor felállítása után egy ló- 
eröóra a korábbi 36 fillérrel szemben 

mindössze 8 fillérbe kerül,
amely összegben már a befektetési költsé 
gek amortizációja is bennfoglaltatik.

Ez a néhány j>élda elegendő bizonyíték 
amellett, hogy a városnak teljes mértékben 
érvényesítenie kell befolyását az egység
árak megállapításánál és minden törvé
nyes eszközt igénybe kell vennie a társa
ság kalkulációjának ellenőrzésére. Csak 
ilyen módon lehet lesz megnyugtatni 
közönséget, amely a horibilis egységárakat 
ma már türelme fogyatékán szenvedi. 

Fokozott kötelessége a városnak kü
lönösen az ipari áram árának leszál

lítását elérni,
mert a kisiparosok termékeinek megállapi 
tásánál a motoráram ára igen jelentékeny 
tényező és ma, mikor a szomszédban lénye
gesen olcsóbban juthatnak az iparosok
energiához

a mai magas egységárak az iparosok
ra nézve a konkurrencia-képesség el
vesztését jelentik, azoknak leszállí

tása tehát létérdekük.

Meghalt a szombati autógázolás áldozata
Az ügyószség rendeletére őrizetbe vették a soffört Agnosztálták az elgázolt 
öregasszonyt Megállapítottak, hogy ax áldozat Lukács Mária koldusasszzny

Miskolc, január 20

Szombaton délelőtt Gosztonyi József 
autója, melyet Szepessi János soffőr veze
tett, a színház közelében elütött egy 75 
év körüli asszonyt, akit a mentők súlyos 
sérülésével az Erzsébet-kórházba szállí
tottak. Itt megállapították, hogy az öreg
asszony kopouyarepedcst szenvedett. A 
rendőrségnek már n-m volt módjában az 
autógázolás áldozatát kihallgatni, mert 
vasárnap hajnalban a szenvedett sérülé
sek folytán, anélkül, hogy eszméletét vis/.- 
szanyertc volna, meghalt.

Az ügyészség utasítására a rendőrség 
vasárnap délelőtt Szeptsei János soffört 
őrizetbe vette. Szepessi kihallgatásánál 
azzal védekezett, hogy őt a halálos gázo
lásért felelősség nem terheli, mert ö sza
bályosan többször tülkölt, de a? asszony 
bizouyára nagyot halló volt, a tülkölést 
nem hallotta, egyenesen az autó elé futott

és igy történt a szerencsétlenség. Szepessi 
Jánost a hétfői nap folyamán kisérik át 
az ügyészséghez, ahol további sorsáról 
döntenek.

A  szerencsétlenül járt öregasszony holt
testét —  kilétét az első órákban megálla
pítani nem lehetett —  hétfőn délelőtt 
közszemlére akarák tenni, azonban vasár 
nap a késő esti órákban a nyomozó detek- 
tiveknek sikerült megállapítani, hogy az 
áldozat sukács Mária koldusasszony.

Vasárnap délelőtt a Gömöri sorompónál 
újabb —  majdnem végzetessé válható 
jiutókatasztrófa szereplője volt a gázoló 
Szepessi János soffőr. Az általa vezetett 
autó a Giimöri sorompónál összeütkö*zött 
1 .lisztig László bérautójával. Emberélet
ben szerencsére nem esett kár, azonban a 
két autó erősen megrongálódott. A rend
őrség ebben az ügyben is megindította az 
eljárást Szepessi János ellen.

Nincs elleniét a Szőlősgazdák Országos Egyesülete 
és a hegyaljai szőlőbirtokosság között

Mondja nyilatkozatában báró Mailott Nándor 
A Zemidénvármegyel Gazdasági Egyesület közgyűlése

gazdák Országos Egyesülete, illetve anuui 
igazgatója: Barrvs Endre között. Az eltel
jed t hírek szerint elsősorban Baross infor
mációinál; volt köszönhető, hogy a földmű 
v< lésügyi minisztérium hosszú időn át mo 
revenon szembehelyezkedett a Hegy alj a 
faJor.uillitására irányuló n kei óv 

Báró Ma illőt Nándor kérdésünkre a kö
vetkezőket válaszol'

Sátoraljaújhely,

A Zemplén vármegyei Gazdasági Egye
sület igazgató választmánya szombaton dél
előtt 10 órakor gyűlést és ezt követőleg ; z 
ogyeoefilet közgyűlést tartott, t'gy az igaz- 
gatóválcsztmányi ü:és, mint a közgyűlés 
tárgysorán ugyanazok az ügyek xzcrei>eJ- 
t-\k és pedig a/, uj módosított -ilapscvibályok 
bemutatási'., az 1927— -28. évi zár-szám a dá 
sok. valamint az 1929. évi költse 
mutatása és jóváhagy úri. A bn 
Nándor oruzggy. képviselő eJiú" 
lefolyt közgyűlés az igazgatóvá 
javaslatait te lW  <gészel>ei eg 

:adta el és felkérte a tisztikar 
uj alapszabály ok jóváhagyásáig az ügyeket 
tovább vezesse és lel hatalmazta az elnököt, 
hogy kellő időbe, i : .-né.kedjék a tiaztujitó 
közgyűlés öszehivása iránt.

A !.éz»*yülés befejezése után alkalmunk 
volt ,i Gazdasági Egyesület elnökével, báró 
M állót Nándor országgyűlési képviselővel 
beszélni, akit az iránt kérdeztünk meg, 
bogv a Szól kisgazdák Országos EgyTNÜlr-t*- 
nek vasárnap megtartandó közgyűlésén 
milyen álláspontot fognak elfoglalni a 
Zemplén vármegyei Oazdawági Egyesület 
szőlészeti szakosztályénak kiküldöttjei.

IsmeretoH ugyanis, hogy úgy a zemplén- 
niegy.i, mint a fővárosi lapok közlései sze
rint éles ellentét állott fenn a hegyaljai 
iKirtenYÍelö érdeke’1«ég. valamint i Szőlő—

gvetés Im - - - Van’uik a kö;:h;uiRUlatlwtn valóban
W o oly,;-, hirek és jelenségek, mini ha a Szőlős

4 gazdák Orsz.ígiw Egyesülete és'annak igaz
Mriztmány gatója Baross Endre csakugyan elLmsóge
'luuiguing volna Tok :;j-H ogya lján és mintha annak
, hogy : idején az <’í körb^léjK'-ak' folytán nnradt

volna ri a megígért hegyaljai kölesön. Idő- 
kőzben alkalma volt meggyőződni úgy a 
gazdasági egyesülelnek, mint nekem, hogy 
ezek iu elterjedi hirck nem felelnek meg a 
MÜnsúgnak. Íg y  Kehandl államtitkár úr
ral. m.'ni. Baross Endre úrral személyesen 
beszéltem és ők szóban is, de hozzám inté
zett levelüklxMi is a legerélyesebbon megeá- 
tölják azt. mintha Baross Endre közbelé
pett volna Hegyaljávai szemben a kölcsön- 
iigvben. Igy tehát ezekkel a hírekkel vég- 
kép 1c kell számolnunk és az országos egye
sület közgyűlésére a legharátagosabb ér
zelmekkel utazunk fel, hogy a szőlősvidé
kek közös bajait megbeszéljük és azokra 

oslást keressünk.
— A tárgy sorozatni sgi chilis hegyaljai

t

ügy nem szerepel, ellenben szerepel több 
olyan ügy, mely az összes borvidékeket éi 
köztük a Hegyalját is erősen érdekli, igy 
elsősorban a zexport ét a borfogyasztóm
adók kérdése.

— El kell ismernünk, hogy a kormány «  
külföldi mintapincék szervezésével és a 
vasúti fuvardíj mérséklésével, illetve re 
fakciákkol nagymérvű támogatást nyújtott 
már a bortermelőknek. Ez a támogatáa 
izonban nem elég, főként azért, mert az 
országos évi 3 millió hektoliter termésből 
jelenleg mindössze 3— 4 százezer hektóli- 
ter bort szállíthatunk külföldre, mig a 
fennmaradó, mintegy két és félmillió hek
toliter bort u belföldi fogyasztásnak kell 
felvenni. Ennek azonban nagy ukadálya a 
lőgyjisztási adó, az országos gyűlés tehát 
egyrészt további export kedvezményeket 
fog k^-ni a kormánytól és folytatni fogja a 
harcot a borfogyasztási adó teljes eltörlé
séért vágj- legalább nagyfokú mérséklésé
ért.

t A  szőlősgazdák budapesti viharos gyű
léséről lapunk más helyén közlünk tudó
sítást.)

Nagy Emil előadása 
Rothermere lord karácsonyi 

üzenetéről 27-én a megyeházán
A miskolci Joghallgatók Testületé már 

hónapokkal ezelőtt a trianoni békeszerződés 
revíziójáért indított harcban szerzett érde
meiért diszelnökének választotta léagy 
Emil dr. volt igazságügyim niszt ért. Mái
nkkor megállapodás történt, hogy Nagy 
Emil dr. Miskolcon előadást fog tartani. A 
megállapodáshoz híven Nagy Emil a reví
ziós harc egyik vezére január 27-ikén, va
sárnap Miskolcra jön és délután C> órakor 
a megyeháza nagytermében a revízióról és 
az ideális külpolitikáról fog előadást tar
tani. Előadásában részletesen fog nyilat
kozni llothermere lord karácsonyi üzeneté
ről s annak jelentőségéről a magyar kül- és 
belpolitikában, valamint magának a líothcr 
more-akciónak jelentőségéről a trianoni 
békeszerződés revíziója érdekében indított 
harcban. Az előadás után Nagy Emil dr. 
miskolci ismerősei és tisztelői részt vételé
vel zártkörű társasvacsora lesz a Korona 
egyik különtermében. Az előadó estre, mely 
iránt máris széleskörű érdeklődés nyilvá
nult meg, belépődíj nincs.

Meghívó.
.1 Sátoraljaújhelyi Népbank, mini Ta

karékpénztár, 1929. évi február ho 3-ikán, 
délelőtt I I  órakor, Sátoraljaújhelyben, ax 
intézet saját helyiségében Oíákóczi-utca 9.) 
tartja

60 IK  ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉT,
mely re a t. részvényeseket meghívjuk. 

Sátoraljaújhely. 1929 január hó. '
az Igazgatóság

Tárgysorozat:
1. A/, igazgatóság jelentése az 1928. üx- 

letévről. 2. A felügyelő-bizottság jelentése, 
a mérleg megállapítása és a nyereség fel
osztása. 3. Határozat a t'elmentvény tár
gyában. 4. Felügyelő-bizottsági tagok vá
lasztási és díjazásuknak megállapítása. 5. 
Esetleges indítványok.

Figyclmextetés! Akik a kiizgyölóaen részt ki 
vannak v**nni. togyéik lo részvényeiket legkésőbb 
5 uappai a közgyűlési előtt. a/, intézet pénztáré
nál, .Sátoraljaújhelyben.

Mérlegszámla 192S december 31-én: 
Vagyait: Kessgjénz 11,300.94, Magyar Nemjtoti 

Bank 1.052.92, Postatakarékpénztár 8ri.UO. Vél 
tótéivá 375,-t^” -!-, firt ékpap írok loirás után 
8.598.65. Kü’.ío’.di pénzwh 724.12. Folyószámla- 
adósok fedezettel 40,085.80. Kötvények 810.32. 
Ingatlan I3,466.:‘.4, Korendezée 3,000.—. Átme
neti tótelek 3.553.27. (Vwzesom 458.185.55' pengő.

Tnbev: Maptöke 50,000.— , Tartalékalap
] 3,000. . Tőketa rtalék 12.000. . Tiszt viselői se
gélyalap 804.15, Bi'tétek 171.140.71. Hitelezők 
4,993.53. Viasontvszámitólt váltók 194.678.96. 
K j nőm fizetett osztalék 176.—. Átmeneti téte
lek -4,694.43, Áthozni *r. 1927. évr6i 70.70, Tiszta 
nyereség 6.607.07, összesen 458.165.55 pengő.

Eredmény számla 1928 decembír 31-én: 
Veeateaóg: Fizetések. 12.729.— . Adók 2.301.36. 

C ile t i köA*ég éx lakbér 6,640.43, K ifizetett ka 
mátok 26,682.79. l.eii-ás értékpapírokból 113.83. 
A'.ho/nt 1927 M l 70.70, Tiszta nyereség 6.<»07.07. 
össze^Mi 55.145.18 j>engö. Nyereség: Nyere
ség áthozni 70.70. Kamut jövedelmek 4S.Si>9.36. 
inga: au,jövrtdelem 725.— . Kii.önfélék .>.54̂ 1.12. 
ösr '•S4>n .'5.H5.18 pengő.

A : igazgatóság
Megvizsgálluk ex helyesnek találtuk.

a felügyelő-bizottság
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RÓMAI LEVÉL
S n a itM > «m n b «i Mu««oOntv*l A I 
HMal.bb laadsUfc Milyen a római I

Kóma, január

Rómában vagyuk, álmaim városában, 
állomáson borzasztó tolongás. kiabálás, va 
lóságon zűrzavar, —  angol, nőmet, rosszul 
kiejtett olasz szavuk röpködnek a levegő
ben. S váratlanul hideg van. Fázom s las
san-Urnán rájövök, hogy az olasz tél-nyá 
w csak humbug, olyan szólvüharok járnak, 
■ninthe valahol az óceán közepén volnók 
egy kis szigeten. Az ablak üvegei meg-meg 
rqmcgnek, az egész épület inog, (minden 
l>crcben várom, hogy roám szakad a menye- 
/H) fogam pedig versenyt vacog.

Régi rossz szokásom, hogy szeretek 
áosorogni az utcán, órákhosszat elálldogál 
ni, céltalanul bolyongani. Most azonban 
roeszul,]ártani, karácsony közeledik, tele 
vannak az utcák jövő-menő em!>erekkel 
kik magukkal vonszolnak. Az emberek 
tolonganak, nevetgélnek, fütyörésznek, 
*ehol nem látom azt a szent ünnepelött 
mogáhaszállást. mint odahaza

A* ale«nlata-fiHJiták, azaz m balillák
Amint igy elgondolkozom, egy érdekes 

kép tűnik fel. Egy ötven-hatvnn főnyi kis 
csapat, vonul végig az utcán katonaze.nc 
mellett. A csoport 8— 10 éves gyermekek 
bői áll. fnaeisztn nrhában (jellegzetes f< 
kete ing. fekete sapka) úgy menetelnek, 
mintha mindenik kezében marsall-bot vol 
na. A vezető egy tizenkét éves barna fiú. 
Akinek a sapkájímál már ezüst zsinórok 
jelzik a rangot. Ez a gyerek ug.v komán 
diroz, mintha obsitos őrmester volna. Ahol 
elhaladnak, mindenki levett kalappal 
vagy római köszöntéssel (kézfői cm elés) 
üdvözli a fekete aranyszegélyes zászlót 
Uccu neki után ok vetem magam, hog, 
szóra bírjam a kis őrmestert. Elmondja, 
hogy elemisták és most egy rendőrtiszt 
temetésére igyekeznek, ahol ők i» részt 
vesznek a ..diszszázadban.4- Csodálkozom 
Észreveszi és mintha növelni akarná te
kintélyét elrikoltja m agát. . . hop-la 
hop-la . . . unó.. . due . . .  És a gyerek-ka 
t.onák nagy komolysággal lépdelnek sza
bályosan. nagyokat is megszégyenítő pon 
tossággal. A zenészek sziutén ilyen idő 
sok és ugylátom, nem hoznak szégyent 
fajukra. A coramandante (nálunk a tani 
tó ur) más elfoglaltsága miatt nem vezet 
heti őket és igy került sor a kis Őrmester 
re, mint aki rangban legidősebb és aki 
.jövőre már beiratkozhat a partitoba is. 
Én csak egy szót ismételgetek, mint meg
elégedése és csodálkozásom jelét. —  ,.sei 
bravó, siető bravi' A menet tovább- 
lépdelt é« én nézem, nézem őket. mint 
jövő embereit. *•»*•*
Rövid lébgzatü ín terv fűm Mussolinival

Minthogy most nem azt kérdik az 
bértől odahaza, hogy látta-e a pápái, ha 
nnm. hogy látta-e a Dncet; én is feltettem 
magamban, hogy beszélni fogok vele.

Futok követségre, konzulátusra, szín 
dikátusra, sehol nem utasítanak el, sőt. 
szívélyesek, jóindulatnak. Szereztem vagy 
hu»z bizonylatot —  nyilatkozatot, enge
délyt és kimutatást, de, sikerült. Vagy 
tizedmagamm.il együtt a Chigi palota 
nagy várótermében várom a nagy pilla 
natot. Nyílik az ajtó. egy szolga keresz
tülvezet vagy tiz szobán és végűi megái 
lünk egy kisebb sötétbutorzatn kis szo
bában, amelynek egyik sarkában levő egy 
szerű Íróasztal mellett ül a jelenkor egyik 
legnagyobb energiával rendelkező kopo
nyája. A meglepetéstől elfelejtettem ró 
maiasan köszönni és oly ügyetlen lehet 
Vvn. hogy elmosolyodott. Ezt jó  ómennek 
tartottam és mire visszatért a bátorságom 
a vezér kezet fog velem és kérdi, mit aka
rok? Mit válaszol jak ?! azt mondtam, látni 
akartam. fi újra mosolyog, kemény arc 
izmai ellágyulnak, különös mozgást végez
nek. majd ujrn a ré g i; Újabb kérdés, mi 
nek jöttem? interjút szeretnék, válaszol
tam, mire Mussolini mogverogeti a vállam, 
újra kezet fog és azt mondja „derék fiuk 
vagytok ti magyarok."

Az audeneiának vége lett és én jöttem 
ki. repültem boldogan, mert megszabadul
tam attól a különös szorongó érzéstől, 
amit utoljára csak az érettségin éreztem, 
mikor elakartak buktatni és egy mentő- 
kérdést kaptam. Lenn a Corso Umberton, 
a via Nazkmalen végig szobbnél-szebb 
gondolataim támadtak, amelyekkel, majd 
kifogom szépíteni ezt az intervjut, hisz 
nem volt ott senki, nem látta senki. De 
nem. nem teszek hozzá, nem veszek el bo- 
Wc semmit Tgy adom szárazon, ahogv 
tfrtént Földes Béla

Tarthatatlan állapotok a miskolci 
Társadalombiztosító Intézet épületében

Az intézeti helyiségekbe csak egy szűk csigalépcsőn lehet látni 
Összekeverednek a betegek és a járulékköteles ügyfelek 

Járványfészek az intézeti székház —  Kezdettől fogva nem felel 
meg a székház rendeltetésének

A Zsoleai-kapuban, távol minden villa
mos megállótól, az üzleti élet zajlásának 
kellős közepén áll a Társadalom biztositó 
Intézet miskolci fiókjának székhaza. HataJ 
m.-vs kétemeletes palota, melynek földszint 
jét forgalmas nagy üzlethelyiségeik foglal
ják el; inkább néznénk afféle városi bér
palotának, mint a legnagyobb szociális éc 
egészségügyi intézményünk hivattdi helyi 
ségének, a munkaképtelenek, betegek asv- 
lumának.

Az üzleti tülekedés, tolongás áradata 
szinte magával sodorja a ki-bejáró sápadt 
vézna arcú sogélyreszorultaknt és az üg.v- 
keresö ügyfeleket.

Szorongás az egérfogóban
Elhatároztuk, hogy megfigyeljük annak 

az intézménynek az életét, amely ma az 
egévsz társadalmat átfogó leghatalmasabb 
népjóléti közintézményünk lesz. Ma körül
belül 28,000 kötelezett tagja révén Borsod- 
Oömör- és Abaujmegyék területéről mint- 
\gy 100,000 ember érdekeit munkálja, dt 
nihelyt a lex \nss II.. az öregség, özvegy
e it  és árvaság esetére szóló törvény végre
hajtása keresztülvitetik, ennek kétszerese 
vt*szi igénybe az Intézet működését; ez 
szám a későbbi törvények intézkedései kö
vetkeztében és a Társadalombizto&itó Inté- 
a*t végleges kialakulása folytán még nö 
vekedni fog.

Az intézet I., 11. és II I. emeletén vannak 
az intézett hivatali helyiségei. Egy S alakú 
■izük csigalépcsőn lobét feljutni mái 
fisé emeletre is, ahol az orvosi és egészség
ügyi célra szolgáló helyiségek vannak.

Megdöbbenve állunk meg a lépcső alján 
Ez a lépcső valóságos kutyaszorító. Alig 
két méter .széles, keskeny és hirtelen ka 
nyárodé fokain szánalmas tömeg tolong, 
tülekedik. Járni alig képes lábbadozó botig 
görcsösei kapaszkodik a lépcső karfájába, 
liogy le ne sodorják a. lo-felsictő s bejelen
tési, vagy fizetési kötelezettségük végett 
siető egészséges emberek. A lépcső közepén 
'R-y felkötött karú beteg lapul a falhoz ; 

kíméletlenül törtető tömeg elől. Olykor l'áj 
dalmasnn szisszen fel, amikor a szűk és kos 
kény lépcsőn akaratlanul is meglökdömk 
A  lépcső felső fokain riadtan áll meg egy 
vánnyadt arcú fiatal anya. Egyik kezével 
kis csecsemőjét szorítva sovány kebléhez, a 
másikkal ijedten kapkodik a karfába, ahogy 
a szorongó, jövő-menő tömeg lefelé sodorja. 
Lába megcsúszik a tolongás közepette és le
zuhanna., ha a felfelé törtető tömeg fel nem 
tartaná. A második, harmadik emeleti lép
cső meredekén ziháló tüdejü embereket, kik 
fáradtan kapaszkodva pihennek, —  lökdös- 
nek u sietők.

Most figyelmeztető kiáltások állít jAk meg 
az egymást tipró áradatot: mentők hoznak 
horxlágyon egy törött lábú beteget Röntgen 
vizsgálat végett az emeletre. Elérnek a 
hordággyal a szűk lépcső kanyarulatába, a 
hol azonban megakadnak, mell csak úgy 
férnek el, ha fejtől magasra emelik a hord
agyat. A ferdén tartott hordágyon termé
szetesen megpuszilt a beteg és ránehezedik 
a törött lábára fekvő teste. Fájdalomtól 
eltorzult arccal jajdul fel, de hiába, a meg
torpant tömeg között igy is csak nehezen 
tudják felvinni. A derék mentők minden 
igyekezetüket kifejtik, de 5— 10 percig 
tart, mig a kétségbeesetten jajgató 
bérrel feljutnak.

Ugyan mi történne itt, ha véletlenül tűz 
miatt vagy más októl pánik törne kig Mi 
csoda embertiprátí lenne ezen n hnlállép 
esőn?
Egészségügyi Intézet mint járványfészek

Több napon át megfigyeltük azt az em 
boráradatot, amely az intézetbe futók és 
onnan távozók közlekedésére szolgáló egyet
len útvonal. Átlagosan számítva, ötszázon 
jóval felül van azoknak száma, akik na
ponta a miskolci Társadalombiztosító Inté
zetet felkeresik. Minimálisan számítva, ez 
egy hónapban 15,000 embernek felel meg, 
akiknek majdnem felét a betegek teszik.

Ha azt vesszük számításba, hogy az itt 
megforduló embereknek, úgy a betegeknek, 
mint az egyéb feleknek ltgalább 2— 3 szá
zaléka fertőzött, vag>- fertőző stádiumban 
levő beteg, úgy nőm tévedünk, ha megál
lapítjuk, hogy naponta 10— 15, havonta
300 -500 olyan egyén megy fel-le a lép-

írmtJaalwóvcl százakat (Vrtöz mc? n sriik 
léjiesőn a tolongásban.

.Számtalan betegről csak a pénztári via,. 
Kiilal snrán derül ki, hoRy fertőzött, nniorm 
«>k bele* csak az emeleten l«v « irtán 
rükalmaz»ttaktál tudja meg, hogy mint fér- 
tezott beteg, a kerületi orvos által lakásán 
J ^ ln n d ó  kezelendá. A  pénztári oUá- 
tást kívánó s cvogbffl mogjelcnfi ambcivk 
százat többnyire valamilyen beL'gségbet 
íW í n ^ ‘'k' d'' mind™esotre esőkként el 
JenáilóképtKségüek. Ezeket árai, védeni kel 
lene altál, hogy fertőzést cláidérti. vagy 
megkonnyntá érintkezésnek n,. ingyenek ki- 
teve legalább a pénztárban való kötelezd 
megjelenésük során.

1)0 százakra rag na]x>nta azon egyének 
mma, akik a Táraodalombirtositá Intézet 

-z.ibdymnok és törvényeinek kényszerítő 
ívndeUtozéstu folytán kénytclcnségböl jön- 
í Jv-?da; beJ,el<®t{sl. vagy fizetési kötelezett 

sfguknf* clcgot tenni. Ezek állandóan ifit 
szanak az egészségükkel, sdt a családjuk 
mnbertársadc életével, mert kényszerülve 
vannak a betegek százaival összekeveredve 
tolongam az egyetlen közlekedési utón: a 
szűk lépcsdn Kénytelenek a tágas, de alig 
szellőztethető várótermekben várakozni, ott 
keresztülvergődni a várakozó betgek kö 
zott a rettenetes, áporodott. egészségtelen 
levegőjű helyiségekben.

Ugyanez áll az adminisztráció luiiryobb 
részére. A  tisztviselők nagyobb részének 
nem hivatása a betegekkel érintkezni, de 
kénytelen közöttük jámi-kclni, velük érint- 
közősbe jutni, mert a székház építkezési
módja folytán másként lchetetici, közle 
kedm.

A  tüdővésznek és a játváuyos betegsé> 
geknek valóságos fészke ma a Táraadaiom 
biztosító székiiaza, ahol naponta 500 cinbe 
nél több ember kapaszkodik a szűk lépcső 
Korlatjába, amelyet számtalan fertőző i 
fertőzött beteg keze íogdos; ötszáz omb, 
tolong .azokban a helyiségekben, ahol össz< 
kever,sím kénytelen a sokszáz egészséges é 
beteg ember, mert nincsenek és nem is 1, 
hétnek elkülönítve, u bete-gszolgálatrn f 
egészségügyi célokra szolgáló helyiségek 
pasztán adminisztratív célú helyiségektől.

Elképzelhetetlen, hogy mily rettenetes 
kovetkV-zménvÜ az ily állapotok egy jár 
vany kitörése ('setén. Különösen most. :ím 
kor a spanyol influenza réme fenyeget 
amikor a jmsztitó járványnak épen a leg
fontosabb néímgészsógügyi é.s néphigiéniai 
intézmény lenne a legjobb melegágya, leg
alkalmasabb tc.rjpztője

Uj székházat a Társadalombizfositó 
Intózetnek!

Ax elmondottakból következik, hogy í 
jelenlegi állapotot nem lehet tovább Tárni 
hiszen egy 70,000 lakosú város lakotttógá 
nak érdeke es 100—200 ezer ember egész
ségügye követeli a tarthatatlan helyzet mi 
előbbi megváltoztatását.

A 1 ársadalombiztositó Intézet, magasztos 
és nagy fontosságú fehuiatai egyenesen meg 
követelik, hogy az intézmény egyenesen a 
hivatás-inak megfelelő épületben ős módon 
nyerjen elhelyezést. Az intézménynek ket- 
Uis hivatása van. Az egyik a népegészség
ügyi, n éj gyógyászati, amelynek lebonyoli 
tasa nem szabad, hogy akadályozza, vagy 
veszélyeztesse a másik feladat nak : az egész 
ségügyi intézmények megvalósítására és 
fen tartására szükséges anyagi eszközök elő 
teremtéséhez, adminisztrálásához kellő hi
vatali szeivoadnek működését. A székház
nak két elkülönülő részt kell alkotnia; az 
egyikben az ellátásra, segélyezésre és gyógy
kezelésre szoruló tömegek, a másikba í 
bejelentést és fizetést teljesitők részére 
aké|Km, hogy egyik tömig ember ne érint 
kezzék n másikkal Ehhez képest külön be 
járatok is kellenek, olyan tójára tok, fotyo 
sók. várótermeik, ahol nem k<‘ll, elkerülhető 
a tülekedés, lökdösődés, súrlódás, s amelyek 
szellőztethetők.

A  mai székház, melyet egy súlyosan el
ítélendő központi kormányzati intézkedés 
még 1924-ben kényszeritett rá a miskolci 
intézményre, már kezdetben nem felelt 
meg hivatásának. Mivel épen lcghozzáfér- 
tót/ibb földszinti helyiségei hosszú bérleti 
szerződésekkel üzleti célra vannak lekötve, 
szó sean lehet arról, hog>- belátható ideig

megteliJő módon legyen átalakithato ha 
épület. lg } U-liát úton lehet szó orról, hogy 
u bejárat és lépcsőház megfelelően kisMélr 
s-iik-Nvék, sím oítóI, bog}' ue intésétől két 
fék* célból igénybi- vevő közönség elkfllé 
n ittc . K. Ntgi lehet sommifék* olyun rái 
toztatást tenni, amely a betegek testi ép 
nógét és könnyebbségét szolgálná, sőt még 
azon is bajosan lehet segíteni, hogy ae or 
vosi szobákban vizsgált és thtvrájiikus kt»e 
léstón rtsze»<ülö beU-gek öltözétiére, vutká 
zésére megfelelő mollékheJyiségvik legyenek, 
ami jHulig elemi szükséglet volna. így  eeik 
meg, hogy gyaknm mm Jt4wt azt sem el
kerülni, hogy u férfi és női betegek úgy 
szóién  egymás előtt vet közöd mk s bárín 
tó-nyithat a levetkőzött bet<g»kkeJ Uűi he 
lyiség tó m«g felelő, előszobák és stgédsne 
mélyzet hijjáu.

A törvény maga is módot ad 
ui székházépítésre

A Tá midalom biztosi tó Intézet létesitéaé- 
ről szóló törvény maga is kifejez<*ttcn ak 
ként intézkedik, hegy az Intézet bevételi 
feleslegei lehetőiig uj építkezésekre ft>rdi 
tandó. A mislcoici pénztár az ország legna 
íyobb vidéki ilyen intézménye, melynek 
bm’ételeiből tudomásunk szerint nagyobb 
ösKzt'gek wnhatók el épitkeezési eél okra, 

jxviig olyan összegek, amelyekből av. 
uj és megfelelő — mi ndpn nehézw’ ; 
nélkül megvalositimu). Ügy tudjuk, hogy a 
jelenlegi vezetőség tett is ilyen irányba* 
javaslatot.

A jolenhgi székház ki fejezetten üzleti és 
Iw'rh-iz céljaira épült és ern*, —  de csolc 

»atknlma.s is. szükséges is. Nőst 
Adassák vissza az épület eredeti rendelt/* 
egy az intézmény céljainak megfelelőé* 
tervezett, uj székház. Ezzel tóttős cél éretik 

gyrészt a lakásínségen lényegesen eny- 
hittetik, másfelől a Társadalombiztosító i»- 
tézmény céljai is eJérotnek.

A  jelenlegi épület jövedelmezősége bizto
sítva van s ennek hozadéka, meg' a pénztár 
lvonhotó feleslege mindenesetre könnye* 

megvalósithatérvá teszik az uj székház épi 
té*sét. Ennek hgj^ )b  holyo a város közeién.

Városház-téré n lenne, ahol <*gytóu a bol 
ranyos omladozó A iskók és szemétdombok 
helyen a város diszére szolgáló hatalmas m 
szép palotának kellene állania.

A hivatalos Körök álláspontja

Tudomásunk vau arról, hogy magának a 
pénztárnak vezetősége, a lehetőség határai 
között már többizben kérte a tarthataÜa*
1 lapotok megszüntetését és uj székház épi- 
ését. azonban mind**ddig mdmény nél
kül.

Legutóbb már Miskolc város közigazgs- 
tóöi bizottságában is szóvá tétettek n Tár 
sadalombiztositó Intézetben uralkodó köz 
'cszélye.s állapotok. Úgy a laikus, mint ar. 

orvoíi hozzászólók véleménye teljesen ig* 
zolts a fentieket s valamennyien kívánták 
az orvoslást. Nem elég oz/mban a bajok 
onstatálása és a jámbor óhajtás. Kell. 

hogy maga a vcszedebneztetett közönség 
élyescn és halasztást nem tűrve, követelj* 
járványfészek megszüntetését.

ovo oiyan egyen megy lei-ie a lep- szó sean u-net arról, hogy beiat he tó ideig 
esőn, aki lehel letéve!, köpetével. keoérel, nz intézmény céljainak és rendel teténének

4085--1928. vht. s/üm.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági vógrohnjtó az 1881. évi U  
-. 102. $ o értelmóbon közhírré teszi, hogy a 

iakolci kir. jhrhsbirÓHiigiuvk 1927. évi 21157. wá 
'égzésc kövptkoiztóben (Jr. Ot'iringor Bortala* 

ügy\-tVl áltál képviselt Labor gyö^yazertár é« v« 
éazeti gyár r.-t. javára 478 P  80 fill. íb jé*, 
•jéig 1927. évi julils hó 22-én foganatosított 

kielgitési vgrt'lmjtás utján le (v feltilfoglalt 8 
1600 P  re lx*<sült kővetkező ingóságok u. m. két 
hálórixolxi uj bútor nyilvános árverésen eliulatnak.

M»uv Arvert-siavk a miskolri kir. jántsbiróság 
1927-ik évi Pk. 0081. számú végzése folytán 470 

80 fillér tőkekövetelés, ennek 1927. évi május 
hó 3. napjától járó 6% kamatai, tgyharxnad seá 
zalék váltódij és eddig összesen 91 P  68 fillérben 

róilag megállapított költaégok erejéig Miskol 
.on Urak utca 14. sz. alatt lwmdö megtartáaáwi 
1929. január hó 21. napjának d.e. fé l 12 órája 
határidőül kitnztotik és ahhoz a venni Bzándókosók 

ruiel oly megj«*gyzéssel hivatnak meg, hogy *r 
érintett ingóságok az 1881. évi LX . t-c. 107. és 
108. $ oi éirtelmélien készpénzfizetés mellett, a 
legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén lieesáron alul is 
ti fognak jutatni.

Amennyiben az elárverezcudVi ingóságokat má 
sok is le- ós fel ül foglal látták és azokra kielégitósi 
jogot nyertek volna, ezen árvers az 1881. vi LX  

102. § n éirtj'Lmében ewxk .javéiti is elmedéi
telik.

Kelt Miakolr. 1929. évi januái hó 3. napján.
roesc Ignác 

kii. bir végf <kajt».
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Szerelmi bánatában öngyilkos lett 
egy szendrői csendőrőrmester

„Engem sem látnak többet Itt alkalmatlankodni*4 mondotta 
a lány apjának utolsó találkozáskor Szolgálati fegyverével 

töbelőtte magát a laktanyában
Szoudrő, január 20

Megrendítő tragédia játszódott le szom
baton eute Szendrőn. Egy íiatal eseudör- 
őrmestor szerelmi bánatában, mert. m m 
vehette el azt, akit szeretett, főtólőtu* 
magé és meghűl.

„Sielalmss vagyok fiuk ..
Két évveJ ezelőtt került a szendrői 

esendőrörare Balogh Ferenc 2b éves 
Kscndőrőrmester. Igen megbízható és kö- 
tekeségtudó embernek bizonyult, ukit fe l
jebbvalói szerettek. Szabad idejét saját 
maga művelésére fordította és ha barátai, 
<«endőrtársai mulatni hívták, azt vála
szolta: „Ne haragudjatok, nem megyek 
veletek. Egy nagyon jó könyvem vau."

Tervei voltak a jövőrt' nézve. Négy kö
zépiskolája volt, de mindig azt hangoz
tatta, hogy szeretné a felsőbb iskolákat 
is elvégezni.

Egy disznótoron megismerkedett a falu 
legszebb leányával, akibe halálosan bele
szeretett. A  lány is szerette a fiút, igazán, 
szívből. A leány szőlői —  tekintélyes, gaz
dag szendrői polgárok. —  mm n legjobb 
szemmel nézték a fiatalok gyakori együtt- 
létét. A  faluban már arról suttogtak, 
hogy a Balogh Feri elveszi a szép Tőzsér- 
leányt, —  nagy szerencsét csinál.

A fiatalok közt többször szóba került a 
házasság és a csendőr megesküdött a 
lánynak, hogy elveszi feleségül, de ha o 
lány szülei ezt elleneznék, rettenetes dol
got fog csinálni. A lány a fiú utóbbi ki
jelentését nem vette komolyan. Azt hitte, 
hogy szülei, akiknek ö a szemük fénye, 
nem akarják az ő boldogtalanságát és 
beleegyeznek majd a házasságba.

Balogh Ferenc csendőrérmoster az utol
só hetekben nagyon megváltozott. Az ed
dig jókedvű, vig fin. ki szívesen elmóká
zott barátaival, most egyszerre hallgatag, 
szomorú lett. í 's  aki eddig valósággal 
bújta a könyveket, kézi* som vette őket.

A bajtársinak feltűnt Balogh lók an
gol faága. Faggatták, kérdezték, mi baja, 
miért oly szomorú. A  fiatal esendőt* csak 
ennyit mondott: „Szerelmes vagyok
ftuk . . . "

Ez az utolsó szava ?
Az elmúlt beton szabad idejének min

den percét a lánnyal töltötte. Együtt 
szőtték n jövő álmai. Balogh arról beszélt, 
.hogy szombaton elmegy a lány apjához, 
megkéri a kezét és még aznap beadja n 
kérvényét n mmisztériumhoz, hogy enged
jék meg a házasságot, úgy. hogy még 
aratás előtt megtarthatják a lakodalmat.

A  leány anyját beleavatták titkukba, aki 
nohezeu bár, de beleegyezett abbu, hogy 
u csendőr elvegye a lányt, de még hátra 
volt a nehezebb feladat, a büszke öreg 
gazdálkodó, u leáuy apja, aki a szomszéd 
birtokos fiát szemelte ki leánya részére. 
Számlálták az órákat, a napokat, mig 
végre elérkezett a pillanat és Balogh tel
jes díszben beállított a lány szüleihez, 
leánykérőbe. Elmondta, hogy Esztike és ő 
már régen szeretik egymást, nagyon bol
doggá tudná tenni, tiszteljék tehát meg 
azzal, hogy Leányukat hozzá adják. Arai
kor a fiatal csendőr befejezte, a leányké- 
rést, az öreg Tőzsér gúnyos arccal azt 
mondta: „Csak talán nem gondolja ezt 
komolyan őrmester ur?"

A  lány összetolt kézzel rimánkodott: 
..Apám, ne tegyen boldogtalanná. Nagyon 
szeretőm Ferit." Az asszony is kérlelte az 
urát. de az öreg hajthatatlan maradt és 
félvállról vetette oda: „Ebből a házasság
ból nem lesz semmi." Meg sem hallgatta 
az őrmestert, amikor az megkérdezte:

Vasárnap, 20-ikAn délelőtt 11 órakor tar
totta közgyűlését az Ipartestület. A köz
gyűlésen megjelent Ilusku Vilmos, az Ipar- 
testület elnöke, Ycgh Árpád dr. iparható
sági biztos, Neumann Adolf, a komskodelmi 
és iparkamara elnöke, az Ipnrtestülot tiszt
viselői kara és mintegy «r>— 600 iparos.

H m  ka Vilmos elnöki megnyitója után 
Kovács Lajos titkár olvasta fel másfélórás, 
alapos, gondosan kidolgozott és mindenre 
kiterjedő titkári jelentését, amelyben rész
letben foglalkozik a kisiparosság gazdasá
gi helyzetével s különösen az építőipar 
problémájával, a tanono- és kontárkérdés
sel h részletesen ismertette a kézműves ka
mara problémájának fejlődését.

Neumann Adolf, iparkamarai elnök me
leg elismeréssel emlékezik meg a titkári je
lentésről és az IpartíNtűlet eredményen* 
munkájáról.

Utána ITvska Vilmos, ipartestületi elnök 
szólalt fel és kifejti a kézműves kamara 
kérdésének minden vonatkozását. Hangsú
lyozza, hogy a kézműves kamara problé
mája nem jelenthet és nem indíthat meg 
teljesen szeparativ törekvést, mert az nem

„Oazdurunx, ez az utolsó szava f "
A csendőr tisztelgett, az anya é» kánya 

előtt és elment. Az ajtóból még vissza
szólt: „Engem sem látnak többet itt al
kalmatlankodni."

Eldördül ■ fegyver
A  háztüznéző után egy darabig még az 

utcáu kószált Balogh őrmester, majd be
ment a laktanyába. Bajtársai nem tud
ták miért oly izgatott. Egyszer csak fel
ugrott, bement a másik szobába, a falról 
leakasztotta szolgáluti fegyverét, csövét 
hulánékához emelte, meghúzta a ra vaszt. 
Eldörreut a fegyver s Balogh Ferenc, vé
reden, átlőtt fe jje l esett le az ágyára. A  
fegyverdörrenésre berohantak u többi 
csendőrök és rögtön elhívták a községi 
orvost, aki már nem tudott segíteni. A 
szerelmes, visszautasított csendőr meg
halt

Futótűzként terjedt el a hirc Szendrőn 
az öngyilkosságnak. Mindenki sajnálta a 
szép fiatal csendőrt. Mikor n leány mog- 
tudta, hogy a iiu öngyilkos lett ájultan 
esett össze és sokáig feküdt eszméletlenül.

A  tragikus véget ért csendőr temetése 
minden valószínűség szerint kedden dél
előtt lesz Szendrőn. amikorra a csendőr- 
parancsnokság az el temetési engedélyt 
megadja.

állhat meg a létező kamarák ellenében. Az 
elszakadás iránti törekvés indokolt volt 
akkor, amikor a jelenlegi iparosgeneráció 
még ki volt rekosztve a kereskedelmi és 
iparkamarákból, amikor főleg politikai 
okoktól nem tartották meg a kamarai 
választásokat. De ma már országszerte 
megtartották a kamarák tisztujitását és 
igy nem indokolt n kamarák háta mögött 
a kisiparosság részére Külön kézműves 
kamarát állítani. Minden ilyen irányú, a 
feltétlen kikapcsolódást követelő mozgalom 
csak árthat n kisiparosság ügyének. Az a 
terv és elgondolás, hogy a kézműves kama
rák ügyét a létező kamarákkal egyetértés
ben és nem azok ellenére kell megoldani, a 
miskolci Ipnrteslület inic.iativája, kezdemé
nyezése is odniránvul, hogy az 1868. óta 
meg nem változott kereskedelmi és iparka
marák végre saját reformjukat határozzák 
el és valósítsák meg, még i>edig úgy, hogy 
a kereskedelmi és gyáripari szakosztály 
mellett állítsák fel a kézművesipari szék- 
osztályt is.

Ennek a hármas tagozatnak kiépítése 
annál is inkább indokolt, mert eredetileg a 
kamara két tagozatától egyik a kereskede

lem, másik pedig a kisipar érdekeit Lépm
seite különösen, mert a régi Magyaroméig. 
nak gyáripara nem volt.

A kamarák reformja mellett i* szükség 
van azonban egy országos központi wjervre, 
hogy a* a kisiparosság érdekei céljából «  
kamarák kézműves szakosztályainak elit 
álláspontjait össagyűjtse és öauzeogjec- 
teaso. Ez a megoldó anyagi okokból ia lá 
gyon kívánatos és előnyős, mert a kamarák 
tói való kikapcsolódással külön kézmfivm 
kamara létesítése nagyon költségte leírna, 
mórt uj szervezeteket kellene kiépíteni, 
a már meglövő kamarák az uj szak osztály 
adminisztrációját ia elintéznék.

Az Ipartestülat elöljárósága által késői 
tett hivatalos javaslatot olvassák fel ezután, 
amely áthidaló indítvány: javasolja ogy 
kó/]*mti szerv felállitását és egyszersmini 
a kereskedőim] és iparkamarák hármas U 
gozatáuak kiépítését, éspedig úgy, hogy a 
harmadik szakosztály teljes autonómiát 
kapjon és minden megtárgyalt, befejezett 
kérdését, minden problémáját önállóan és 
közvetlenül terjeszthesse a kormányzati 
tényezők elé. Helyiéinek tartja rgyszer-

ind a javaslat, hogy a központi szerv
nek nevet ne adjanak, mert a ramkérdés 
egyik legfőbb akadálya már évek óta a* 
ügy elintézésének.

Székely Pál ácsmester egyetért a felol
vasott elől járósági javaslattal, azonban ő a 
maga részéről mégis indítványon*, hogy 
az iparosság egyöntetű állásfoglalásának 
óidekében juttassák kifejezésre a központi 
szervnek különállását és függetlenségét x 
annak kézműves kamara nevet adjanak.

Bajó János kőművesmester az eredeti 
javaslat elfogadását kéri.

Dr. Végh Árpád iparhatóság! biztos ki 
fejti, liogy ő már busz év óta figyeli a kis 
iparosság ügyeit, ismeri a kérdés fejlődé
sét és helyeslésének ad kifejezést, hogy a 
kisiparosság ilyen <gvontotn állásfoglalásra 
jutott céljai megvédésébe*.

A közgyűlés akként fogadta ol az elől 
j áróság javaslatát, hogy a kamarai rofor- 
mok során megalkotandó kézműves köz 
ponti szervnek kézműves kamara legye* a 
neve.

A kézműves kamara kérdésének letórgy* 
lása után részleges tisztújító* kövotkosett. 
az elöljáróság egy harmad részét újra 
választották.

Hmka Vilmos elnök záróbeszédében ki 
fejtette, hogy az iparosság elkövetkezem d l 
esztendeje igen mozgalmas és munkás év 
lesz, annál Is inkább, mert az év folyamé* 
akarják mogkwsdeni n székház építését. —  
Arra kéri az iparosságot, álljon egyetér
téssel a vezetők mellé, hogy az épitkarfs 
mielőbb megvalósítható legyen.

A dalárda Szózat-éneke után a közgy* 
lés véget ért.

Abc Sándor.

A miskolci iparosság állást foglalt a Kézműves 
Kamara kérdésében

A Kamara kebelén bellii külön kézműves szakosztályt és Kézműves 
Kamara réven külön központi szervet kíván a miskolci ipartestület

Miskolc, január 20

A tisztesség érzése
Irta: Miskolci Erzsi

Egy nyáron —  pár év előtt —  szanató
riumban üdültem. Hám fogták, hogy be
teg vagyok s ez elég ok volt nekem arra, 
hogy nyaralni mehessek. Természetesen 
barátnőre, megértő, jó, hü és főleg titok- 
tartó barátnőre rögtön szert tettem.

Terikének hívták. Okos lány volt és na
gyon ismerte az életei. Orvosnőnek ta
nult, de betegsége visszatartotta ettől s 
hosszú évek óta egyik szanatóriumból a 
másikba járt. Nagyon jó barátságban 
volt égj* orvossal. Nem volt ugyan sze
relmes belé, de jó barátságban voltak, 
mint kollégák. Határozott meggyőződé
sem volt. hogy a lány tisztességes.

Kis hónapos szobában lakott a lány 
Pesten, ott forgatta könyveit, melyeket 
imádott. Az orvos, a kollega, feljárt 
hozzá. Együtt tanultak, jó pajtások vol
tak, szükségük is volt erre a pajtásságra, 
mert. mindketten egyedül voltak az élet
ben. H,a jött, megcsókolták egymást s 
akkor is mikor eltávozott. Különben ugv 
beszéltek egymással, mintha testvérek 
lettek volna.

De egy alkalommal mégis felszínre ke
rült a viszonyuk. Beszélgettek róla s a 
leány kijelentette, hogy ő soha nem kí
vánná a fiútól, hogy feleségül vegye, mert 
nem szereti s minden esetre vár még. ta
lán az élet vele is megismerteti a szerel
met. De ha szerelmes nem is lesz soha. ta
lán fog találni valakit, aki nagyon szim
patikus lesz előtte s nem olyan közömbös, 
mint q kolléga. De a fiú már szerette. 
8 tudta, hogy nem veheti feleségül soha. 
Nem is számított arra, de gondolta, hogy 
sikere lehet a lánynál, hiszen az orvosnö-

vendékek nagyrészc, —  még majdnem 
gyerkeik. —  de mind egészen önállónak 
képzelik magukat és többé-kevósbbé 
együtt vannak, együtt élnek. Teréz, aki 
még a pubertás első idejében volt, lassan 
engedni kezdett, néni azért, mert. megsze
rette volna a fiút, hanem kizárólag olyan 
okokból, melyeket fejlődése hozott fel
színre. Nem szegyeit'*, ezt az érzését, nem 
is igyekezett titkolni a fiú előtt, de —  
nem féltette önmagát. Azonban a csak el
méletileg ismert, tanult dolgok egyszerre 
felszí ure vetődtek saját énjében és lassan, 
de határozottan fejlődött ki benne a ter
mészetes folyamat, a nemi ösztön. Tudta, 
hogy beteg, hogy férjhez nem mehet. Azt 
gondolta, hogy orvosnak tanul és egyedül 
fog élni hivatásának, igy kárpótolva lesz 
hivatása által azokért a szépségekért, 
melyeket az élet elrabolt tőle.

Teri oly határozott hangon emlegette 
ártatlanságát, hogy hinnem kellett benne.

...A baráti csókokból lassan egyre hosz- 
szabb csókok, a testvéri ölcléstól. simoga- 
táaból, szerelmi ömlengések, lassú, elfőj-1 
tóit suttogások, összehúzások lettek. Min
den nap forróbbak, .érzékiabbék. A lány 
teljesen józan volt, de a fiú szerelmes na
gyon és fájó szívvel gondolt arra, hogy 
nem v* heti feleségül, fi már tudta, mi a 
baja a le ’ánynak. Tudta, hogy a tüdő vész I 
rövid idő alatt végez vele.

Nem tét! magának szemrohányást, 
mert a lány ezerszer mondta el előtte, 
bog y kéri, kívánja ezt az ártatlan együtl- 
levést, ne tegyen n fiú szemrehányást 
magának, hanem teljesítse az ö egyenes 
kivánsagát, akinek az élottól úgy s-'m jut 
egyéb szenvedésnél, lemondásnál... Így 
lett lassan mind szorosabb a viszony

Megtörtént, hogy a lány nem tudott ki
menni az utcára, úgy pirosra, kékre, fe
ketére volt harapva az ajka, nyaka, kar
ja. De nem törődött semmivel, érezte, 
hogy minden nap tótegebb s néha a fiú 
arcán is egy fájdalmas, sajnálkozó vo
nást. melytől majdnem a szive hasadt 
meg!

Esténként együtt voltak, de soha nem 
mentek ki az utcára. A háziak, ahol a 
lány lakott, tudták, hogy mindig együtt 
tanulnak s ők nyugodtan érezhették ma
gukat... Néha a lány határozottan bol
dog volt.

S a fin  mindig többet és többet kért... 
Felébredt benne a vágy!... Talán csak 
azért, mert tudta, hogy nem lehet? Tudta, 
hogy ez a lány nem fog engedni. Jól is
merte... S mégis egy este, mikor már az 
egész fiú csak egy kérés volt. amikor úgy 
érezte, hogy ezután csak a teljes odaadás 
következhet, amikor már nagyon sokat 
mondta el magában, hogy nincs mit várni 
az élettől s mikor a fiú legmelegebb hang
ján kérte, hogy csak egyszer, egyetlen 
egyszer engedj'' meg. hogy nála marad
jon: s a leány nem bírta tovább s enge
dett a kérésnek...

S a fiú ott maradt... Először, miután 
hosszú-hosszú hónapokig töltötték együtt 
úgyszólván minden idejüket. Ott maradt. 
S a lány nem gondolkodott tovább. Nála 
is elérkezett az a pillanat, amikor meg
szűnnek a „jaj, mit tettem"-ek s csak 
egy van előtte: szeretni, szeretni... Las
san, óvatosan oltotta el a fiú villanyt és 
úgy ült a lány mellett a sötétben. Boldog 
volt mind a kettő s Teri elhatározta, hogy 
ma elfelejt előítéletet, mnltbanézést, jö- 
vőbelátást. esők egy lesz előtte is: az élet.

a vágy. a gyönyör...
Átadta magát a fai ölelésének és szív

ből viszonozta azt, bár ölolés közbem is 
tisztán érezte, hogy ez nem az igazi. IV  
jó érzése volt s elhessegette a gondolata
kát. A fiú végigsimogatta a testét, be
cézte, akarta, mellófoküdt, lecsókolta • 
lány ajkáról annak minden sóhajtását, 
nly szorosan ölelte magához, hogy mind
kettőjüknek elakadt a lólekzetc, azután 
erőt v-tt rajta a féktelenség, elvesztette 
a józan eszét, már csak férfi volt, akart, 
és már nem volt gyöngédség, nem volt 
kímélet, csak vágy. akarás...

Talán ez a szenvedélyes féktelenség 
okozta, talán a pillanatnyi józan ész, de 
valami feltámadt a lányban s akkor, 
araikor ő maga ín közel volt hozzá, hogy 
átadja magát a teljes öntndntlanság- 
nak: gondolatók kergették egymás* 
agyában, felébredt, benne a tisztaság, « 
becsület, a tisztesség érzése, s az utolsó 
pillanatban ledobta magáról a fiút...

íg y  mesélte el nékem Teri az ő első é« 
utolsó kalandját.

fi felugrott és kiment az erkélyre, for
ró testtel, afchevülten. Megfázott és ak 
kor került betegsége olyan stádiumba, 
hogy azonnal abba kellett hagynia «  ta
nulást. 3 ő clbujdosott emlékeivel a ara 
natóriumok jóttevő magányába.

Nincs jogom kételkedni abban, hogy 
igazat mondott. Hangja oly őszinte volt, 
fájdalma oly igazi... Az orvosok akkor 
már csak pár évet jósoltak neki a ebből 
ő is sejtett valamit. Sokszor mondta, 
hogy azért olyan őszinte, mert néki már 
úgyis mindegy..

Es olyan jól esett neki, hogy én hit
tem benne...

.í*ÁéÍ3*'
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Mennyi lakbért kell fizetni az 1929. évi 
február 1. lakbérnegyedben?

▲ lakbérviszonyok és a fizetendő lakás
á r  öszege tcdrintetóben ezidöszerint kétféle 
Megkülönböztetés van érvényben. Általá
ban a lakásbérletük többsége ma a szabad 
rendelkezés alá esik, vagyis a bérbeadó és 
m bérlő közös megegyezésén alapszik. Ma 
már aránylag kisebb hányada a lakbérle
teknek esik a lakásviszonyokat és lakbérleti 
feszeget szabályozó kormányrendeletek ren
delkezései alá.

MWy lakásbérletek esnek kötöttség alá?
Ma már csupán a városokban és pedig 

agy a törvényhatósági, mint a rendezett 
tanácsú városokban, valamint egyes, a kor
mány által külön rendlettel megjelölt nagy
községekben lévő lakások feletti szabad ren
delkezés és bérleti összege esik a lakbérren- 
deletek hatálya alá. Felsőmagyarországoh 
a következő helyeken: Miskolc törvényha
tósági városban, Sátoraljaújhely, Eger és 
Gyöngyös rendezett tanácsú városokban, 
továbbá Mezőkövesd, Putnok, Szikszó, 
Abaujszántó nagyközségekben, tizeken a 
helyeken az üzlethelyiségek, valamint — 
(egyes kivételeket nem számítva) —  min
den olyan helyiség bérlete, amelyek nem Iá
kká céljaira szolgálnak, mentesek a lakbér- 
reudeletek korlátozásai a lól; tehát csupán 
a lakások bérlete van megkötve, azonban 
ezek közül is csak azoké, amelyeknek bér
lete az 1927. évi október 16-ika előtt kötte
tett meg, vagy amelyek bérlete az 1917. évi 
bérek alapján fizetendő s amelyek akár 
szabad megegyezés, akár a lakásrendeletek 
intézkedései folytán a lakásrendeletek ál
tal megszabott mértékben fizetendők. Ezen 
lakások után fizetendő bérösszeg az alábbi 
táblázat szerint fizetendő.

Lakbérkötöttség alá eső bérletek 
negyedévi bére

A kötött lakbérek kiszámítása most na 
gyón egyszerű. Amennyi volt az alapbér 
ügynegyedévi összege, ugyanannyi pengő 
az 1929. februári évnegyedi lakbér.

Vagyis például egy 800 koronás alapbéri 
lakás negyedévi bérc 200 korona lenne, te
hát 200 pengő az 1929. februári évnegyedi 
bér is.

Alább közöljük a szokottább bérek ki 
•zárni tását:

1917 óvi 1929.1. ligetiedre lizetenda
alapbér Házmester-

egész-
evre

negyed
évre

Tiszta
bér

százaléka, 
ahol ház-

Összesen

aranyé rték ben P e n g ö é r t  ó k be n
Kor. 1 f ' Kor. j f p | f P i f p ! f

40 tol— 10 —
1
20 10*20

50 135C 1251 2̂5 12 75
00 lő lő !oü 15180
70 17:51 1 i ,50 J35 17 85
80' 20 20- 4C 20 40
90- 2250 2250 |45 2205

100 25!- 2 5 - :.Ő0 2550
120 30 30 -1® 30450
140 35'- 35 Í70 35'70
150 37,50 37 56 75 38,25
i 6o; 40- 40 >80 1080
170' 45 45 190 1590
200 5 0 - 50- t P 51 —
240 60 60,— 620 61,20
250; 6250 6250 1 25 03; 7 5
260 65 65 1 30 66;30
280 70 70 1 10 71,40
300 75! I 50 7650
320' 80- 80 i je o 81160
350 87 50 87 50 175 89125
380 90; 90 — 1180 9180
400 100 1001- •) 102
450 112 50 11250 225 114175
480 120 120- 2:40 12240
500 125' 125' 250 127,50
560 140 1401 2180 142i80
600, 150' 150; 3 153;
700 175 175' 3 50 17850
720' 180 180 3 60 18360
800' 200 200 4 — 204
9 0 0 225- 225! 4150 229150

1000) •250 250 51 2551 !

Mely lakbéfletek nem esnek 
kötöttség álé?

A lakásviszonyokat ás a lakbér mértékét 
korlátozó kormányrendeletek néhány nagy
község kivételével nincsenek érvényben az 
összes magyarországi kis- és nagyközségek
ben. Ezekben tehát az összes, úgy a laká
sokra. mint az üzleti célra használt helyi
ségekre nézve a felek között kötött meg

összeállította: Póta László
állupodás az irányadó, amelyet viszont az 
illető községekre érvényes megyei, vagy 
községi szabályrendeletek, valamint n ma
gánjogi szabályok korlátoznak.

Szintén nem terjed ki az állami lakás
szabályzatok érvénye az egyébként lnkbér- 
megköt öttség alá eső városokban és nagy
községekben lévő azon lakások bérletére 
sem, amelyek ujonan épült és 20— 30 évi 
házadómentességgel biró házakban vannak. 
Továbbá nem esnek az állami lakbérsza
bályzatok hatálya alá azon lakbérleti szer
ződések sem az illető városokban és nagy
községekben, amelyek a bérbeadó és a bérlő 
között 1927. október 16-ika után köttetek, 
vagy amelyek előbb köttettek ugyan, de az 
állami lakbérszabályzatok korlátozásaitól 
függetlenül közös megegyezéssel létesültek.

Ily esetekben mindenesetre a bérletre vo
natkozó megállapodás, illetve az illető vá
ros, vagy község helyi lakbérletiszabályren- 
delete s a magánjog intézkedései irány
adók.
A nem lakás céljaira szolgáló Helyiségek

bérlete mikor ősik a lakásrendeletek 
korlátozása alá ?

Amint fentebb mondottuk, az egész or
szág területén teljesen szabad rendelkezés 
alá tartoznak a nem lakás céljaira szolgáló 
helyiségek bérletei, azaz amely helyiségek 
üzlet, műhely, raktár stb. céljára béreltei
nek, vagy használtatnak. Ez alól azonban 
több esetben kivételnek van helye.

Nem tekinthetők ugyanis a bérviszony és 
a bérösszeg mértéke szempontjából szabad 
rendelkezés alá eső helyiségeknek a követ 
kezők:

J. A  kisiparosok műhelyei és kiskereske
dők üzleti helyiségei, akkor, ha azok ugyan
azon házban bérelt lakásukkal területileg 
összefüggenek és azzal együtt tárgyai 
bérletnek és ha az alapbér összege 1400 
pengőt nem halad meg.

2. Azon dohánytőzsdék, amelyek 1915. 
január 1. után engedélyeztettek.

3. Azon mozgófényképszinházak, ame
lyek 1920. január 1. után létesültek.

4. A szellemi szabad foglalkozásúak hi
vatására szolgáló helyiségek vagyis az ügy
védek, mérnökök, ügynökök irodái, orvosok 
rendelői, művészek műterme stb.

ö. Magániskolák, társadalmi egyesületek, 
társaskörök működéseire szolgáló helyisé 
gck.

6. Gyógyszertárak és hozzájuk tartozó 
üzemi helyiségek.

Ezekre vonatkozólag a leközölt lakbér- 
táblázat szerinti bérek és az állami lakbér- 
szabályzatok rendelkezései irányadók.
Mely járulékok szedhetők a törvényszerű 

lakbéren felül?
A közüzemek (vízvezeték, csatornázás, 

utcát isztitás, szemét el hordás, klozet tisztí
tás. stb.) használati és fen tartási dijait a 
háztulajdonos tartozik viselni ugv a saját 
maga, mint a bérlői által használt helyisé
gek után. Régebben jogosítva volt ezeket 
bérlői által megtéríttetni és e címen a lak
bérek 3— 7% -át szedhette bérlőitől közüze
mi pótlékokat megfizetni, mivel a kormány 
rendelkezése szerint a lakbérmegkötöttség 
alá eső bérleményeknélé a közüzemi póalé- 
kok összege a bérösszegben benne foglalta 
tik. Közüzemi pótlékot tehát a bérlő ily he
lyeken csak akkor köteles fizetni, ha annak 
fizetésére magát szerződésileg kötelezte.

Nem esnek n közüzemi pótlékok fogalma 
alá. tehát minden körülmények között fize
tendők a bérlő által a következő járulékok:

1. Ahol a házban, házmester van alkal
mazva, ott a lakbér 2%-n fizetendő ház.mcs- 
terdij címén, amely dij a házmestert illeti 
meg.

2. Ahol házmester van alkalmazva, ott 
a háziszemétnek a bérlemény külső ajtajá
tól a közös szemétgyűjtőin* és onnan a ka
puhoz való elhordásáért szemétgyűjtési dij 
címén minden szoba, vág}- műhely, vagy üz
let, raktárhelyiség után havi 50 fillér fize
tendő, mely szintén a házmestert illeti meg. 
E7A>n járulék számításánál a mellékhelyisé
gek nem veendők számításba.

3. Amely házban központi fűtés van, ott 
a lakbér 20%-a fizetendő. Ezen dij a ház- 
tulajdonost illeti meg

4. A  lift fen tartásáért minden menetnél 
a lakóktól 10 fillér, idegenektől 20 fillér 
szedhető.

5. A  házmester kapuzárás utáni kapunyi
tás i dij címén este 10— 12 óra között 10 
fillért, éjfél után 20 fillért szedhet. Akik 
foglalkozásuk folytán éjjel kéénytolenek 
hazajárni, azok 10 fillér kapupénzt-tartoz
nak fizetni.

A  házmesterdij és szemétgyűjtési dij 
negyedévenként a lakbérnél együttesen fize
tendő.

A bérfizetés ideje és módja
A lakbér é.s járulékai általában minden 

negyedév első hónapjának 5-ik napjáig be
zárólag fizetendő, minden külön felszólítás 
és levonás nélkül, ha csak ezt a bérleti szer
ződés máskép nem szabályozza.

A  nehéz viszonyok között lévő bérlők jo
gosítva vannak a kötött lakbér alá eső he
lyeken a bérösszeget havi egyenlő részle
tekben fizetni meg, amely kedvezmény 
azonban nem vonatkozik azokra, akik ne
gyedévi lakbért kapnak hivataluktól. Hntfi 
fizetés esetén minden hó 5-ig fizetendő a 
bérösszeg és a negyedév második s harma
dik hónapjában a teljes hátralék után 
1— 1% késedelmi pótlék fizetendő. Bárme
lyik részlet, járulék, vagy a késedelmi 
pótlék megfizetnének elmulasztása esetén 
az összes hátrál kas részletek esedékessé 
válnak.

Mikor lehet felmondani?
A felmondás kérdésében az állami, lak

bérszabályzatok általában véve csupán a 
bérlő hibája, vagy a bérbeadó lakásigénylé
se esetére intézkednek. Egyéb esetekben a 
helyi lakbórszabályrendclet intézkedései 
irányadók.

A  lakbér kötöttség alá eső lakásoknál ál
talában véve még mindig nincs helye a fel
mondásnak, csak bizonyos meghatározott 
esetekben. Ezek a következők:

1. Felmondhatja a háztulajdonos a lakás 
bérletét, ha arra neki magának, vagy hoz
zátartozójának van szüksége.

2. Felmondhatja a háztulajdonos a bér
letet, ha ott építkezni akar.

3. Felmondhatja a háztülajdonos a bér
letet, ha erre a bérlő mulasztása, hibája, 
vagy egyéb tényei kényszerítik.

4. A szabad rendelkezés alá eső helye
ken és bérleményeknél felmondható a bér
let bármelyik fél részéről, a bérleti szerző
dés feltételei szerint.

5. Ugyancsak a szabad rendelkezés alá 
eső helyeken és bérleményeknél felmond
hat a bérbeadó, ha a bérlők Személyében, 
vagy a bérlet üszögében változtatást óhajt, 
vagy felmondhat a bérlő, ha távozni óhajt 
más lakásba.

Ily  esetekben az 1400 pengőn aluli bér
leményeknél a felmondási idő negyedév, 
az ennél nagyobb bérleteknél egy félév, a 
városi lakbérszvibályzat. szerint.
Felmondás *  bérbeadó igénylése cselén

Ha a bérbeadónak saját magának van 
szüksége a bérbeadott helyiségekre, úgy 
köteles a saját lakását felajánlani a bér
lőnek, ha azonban nem rendelkezik sza
badon a saját lakásával, vagy az közlő* 
családi lakást képez, akkor néni köteles 
más lakást biztosítani a felmondott bérlő
nek. Megjegyzendő, hogy ha a bérbeadó 
bérelt lakásban lakik, ezen bérelt laká
sát az ő bérbeadójának ellenzése dacára 
ks jogosítva van felajánlani az ő saját 
bérlőjének, akinek lakásai kívánja át
venni.

Minden más esetben köteles a bérbeadó 
a felmondott bérlőnek más lakást bizto
sítani. Vagyis azon esetben, ha pl. hozzá
tartozói számára, vagy azért igényli a 
bérlő lakását, mert ott építkezni akar, 
avagy a bérelt lakhelyiség épületét lebon
tani akarja.

Felmondás a bérlő hibájából és 
mulasztásából

A háztulajdonos azonnal hatállyal fel
mondhatja a bérletet, ha:

1. a bérlő a bérösszeget írásbeli felhívás 
dacára sem fizeti meg s azzal egyébkénl is

landóan késcdelmeskcdik:
2. ha a bérlő a bérleményt szerződése!le-.

nescu használja, azt rongálja és jogosulni 
tanul egészen, vagy résiben másnak engedi 
át;

3. ha a bérlő a háztulajdonost és család
ját aértő viselkedést tanúsít;

4. ha a bérlő a többi lakók ir&nyábta 
Bértű, tűrhetetlen, vagy súlyos kifogás alá 
eső jnag^yjselet.pt tanúsít.

A folmondás kellékei
A  íelmond4st(min/jig Írásbeli felhívásnak 

vagy figyelmeztetésnek kell megelőznie, 
amelyben megjelölendő az ok, amely eset 
lég maga után vonja a felmondást A  fel
mondás mindenkor Írásban eszközlendó * 
minden esett)cíi' ügyelni kell arra, hogy a 
felmondás fjoátára adásától, vagy átadásá 
tói száitfitbtt nyolc liapon belül bírói kere
sett dl érvényesítendő, ha csak e nyolc nap 
alatt a béHö annak elfogadását irásben, 
vágj-1 két*tanú 'VKftt ki nem nyilatkoztatta. 
Legcélszerűbb tigy áZ előzetes felhívástól, 
mint a féítnoitdölcVélrtll* szószerinti máso
latost' kpszUoni és általában az ily leveleket 
postán Ajánlott levélként küldeni el «  a 
fMadóvevé'nyt thégörizfii.

Az albérletek
Albérletbe adni általában véve csak «  

háztulajdonok beleegyezésével lehet, kivéve, 
állói ezt i> íx'rlö régebbi jogon gyakorolja. 
Mindenupipü albérleti viszonyt a helyi sza- 
bályrcndeietek szabályoznak s rendesen a 
lelek közötti megegyezés az irányadó.

A  helyi szabályrendeletek csupán annyi
ban rendelkeznek e tekin^itben, hogy az al
bérletek béjTC a hó felső napján fizetendő. 
A 3 idbérl ĵ., _fel mondasi ideje indokolt eset
ben Jh nap, indokolás nélkül egy hónap, 
bármelyiknél részéről. Felmondani csak a
hp l-óp^yqgy lo^én lehet.

Amennyiben lapunk olvasótábora bár
mily lakásügyben akár a jogviszonyt, akái 
annak fölbontását illetőleg, akár a bérosz- 
szogéro nézve 'íelvilágositú.st kíván, vágj 
kérdést tesz, elismert szakértőnk utján szi
veden állunk. szolgálatára. Levélbeli meg 
keresésre .'Válaszbélycg csatolása esetén le
vélben váilsazorfnnk, vagy szerkesztői üze 
nrtbem Azonfelül szakértőnk szóbeli utón 
szívesért nyujtilel világosi tást, tanácsot dij 
mentesén a szerkesztőségi órák alatt na
ponta d<Jtí-.l2i—  1 óra és délután 6— 7 óin 
között

750—vall. 15)29. szám.

Hirdetmény.
.űrt e Bitem az érdekelteket, hogy a földreform 

törvény alapján Miakole thj.f. város területén a?
O^B. i l l á i  igépybo vett és házhelyekké felos? 
lett toriPeie* topiw tferí >rendezési munkálata.
elkO.szi'ul.

Aa elkészített uj kataszteri munkarészeket
(rég i. és uj,-kataszteri birtokiveket ) a rendelet 
é rtelm ébe Miskolc thgf. város adóhivatalánál 
(Vár.o$ú, birtoknyilvántp,rtó) Kálvin-utca 4. sz.. 
földszint, fo lyó  évi január hó 21-tÖl folyó évi
február |ió 20-ig bezárólag, .10 napi közszemlére 
teszem. Sére'mes adatok ellen a közszemle lejár 

..-.á-.nltott 13 nap alatt felszólamlásnak van 
hv’ r-,1. A f  r ' *zólatn 1 ások a ni. kir. pénziigyigaz 
gatósághoz eiiaozve. erek határidő alatt a városi 
adóhivataláéi nyújtandók be.

Miskolc. >920. évi. január hó IS.

T)r. Fekete László sk.r
i i i . . .  tb. tanácsnok.

1427 -IV2íy vh. szám.

Árverési hirdetmóny.
étrüafeld é*< Kábán é« Társai végreliajtatóuak 

Végrehajtást-szenvedő ellen 502 pengő 50 fill. tő
ke. ennek 1928.,ár október hó 1. napjától R szá 
znlék kamata és nedig eddig összesen 222 P  lő  
fillér  perköltség erejéig a sátoraljaújhelyi kir. 
járásbíróság Pk. 8285/928. ez. végzése folytán a 
vég>ohajtóéit tóenvodönéi 1928. évi október hó öl 
én hiróHog lo (fe lü l) foglalt és 2490 pengőre be
csült ingóság ókra Az árverést azon foglaltától 
követelési* erejéig i», akik törvény™ zálogot nyel
tek — nlrándeltetvin, annak NngyrozvAgyon, 
adós lakásán leendő megtartására J92Ö. évi jauuái 
hó 24. napjának d. ub óráját tűzöm ki. amikor a 
foglalás alatt lévő bútorok, lovak, tehenek u lég 
többet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség 
esetén becséron alul is, d  fognak adatni.

A in ennyi béu n követelésre időközben részfizetés* 
teljesítetett, ív fizetett összeg a követelési*- '*• 
lesz ázatnitvu.

Az érve,rési vevő h vételáron tVHil köteles fizetni 
u vételi ’ifli'tŐkot s fbrgahni adót is.

^ótrtrnl.ianjlie’y, '1928. dinem bér hó 29.
fíáll Filmo* 

kir. hír. vgrehajtó.

Erzsébet Királyné Szálló
Budftprvt, l\ .. Egyetem-nem 5.

A Belváros központjában .

60 éve a fővárosi és vidéki úri kfizéposzlály találkozó helye. 100 
modern, kényelmes szoba. Az étteremben és kávéházban cigány
zene. Az Erzsébel-plnce a főváros n  \ g  fSzabó Imrelegszebb sörözője. Polgári árak. vendéglős.
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—  A Kaávin-Szo vétség III. körzete va
sárnap délután rendezte meg kulturdél- 
utánját a zenepalota nagytermében. A  ki
tűnő rendezés főérdeme Gazdy Bélámét 
illeti. A  kulturdélutánt Enycdy Andor 
lelkész magasröptű bevezető beszéde nyi
totta meg. Azután Littkey György ve
zényletével, a református vegyeskar, Ko
vács Tibor dr. „Esti dalát" adta elő. Az 
énekkar után Tliurzó Nagy Lászlóné, az 
ismert zongoraművésznő adott elő nagy 
sikerrel három zeneszámot. Játéka, osz
tatlan elismerést és tetszést aratott. 
Szabó Dániel hejőesabai lelkész angliai 
-tanúimán>utján szerzett a hitéletet érintő 
tapasztalatait adta elő s/.ine.s és megkapó 
előadásban. Abonyiné lvoronkay Rózsi 
miskolci színésznő művészi énekét taps
orkán jutalmazta. Hajdú ístvám. a külföl
dön is ismert csellómüvész adott elő meg
kapó és ragyogó technikájú cselló számo
kat. A kulturdélután a vegyeskar ének
számával fejeződött be. .amely a dr. 
Kacsó-Littkey „Búcsú a fejedelemtől" c. 
dal művészi előadásával beigazolta, hogy 
méltán nyerte el a legutóbbi versenyen n 
dijat.

—  Mennyi adót fizet Zemplmmegye? 
1928 decemberében Zemplénmegye terü
letén befolyt egyenes adó .‘175.568. for
galmi adó 151.082. vagyonváltságfökb k 
bére 26.178, autóadó 2.212, vegyes (ka
mat.. végrehajtási költség 19.383, össze
sen 574 pengő. —  Az 1928. év folyamán 
befolyt egyenes adó 2.087.037. forgalmi 
adó 1.530.211. vagyonváltságföld ck bére 
168.867. autóadó 22.387 pengő. —  Az 
egyenes adóból a bevétel kevesebb, mint 
1927-ben 338 pengővel, a forgalmi adóból 
több 11.086 pengőv< 1. —  Az egyenes adók 
hátraléka 1928 január 1-én 588.908, de
cember 31-én 687.580 pengő. —  A legna
gyobb az adóhátrálék Tiszakarád. L i
gám!, Nagyrozvány, Alsóberccki. Sáros
patak és Erdőbénye községekben, tury. 
hogy ezekben a községikben alkalmazni 
fogják a vagyoni felelősséget a behajtó 
közegekre, amennyiben január folyamán 
nem érnek cl megfelelő ered mén >4.

—  Doktoravatás, ti ru b e l-  Erzsi sá
toraljaújhelyi orvosszigorlót a prágai 
egyetemen orvos-doktorrá avatták.

—  Hámor leépítése. A lillafüredi Palota 
szállóval kapcsolatos tervek megvalósí
tása újabb területek igénybevételét kí
vánja. Amint értesülünk, a es,ppköbár
iáiig bejárójának kiképzése, az odavezető 
feljáró ut. megépítése, valamint a szálló 
környékének elrendezése folytán a kincs
tár kénytelen lesz Hámor község déli ré
szét. az úgynevezett Viszrankát felhasz
nálni. Evégből mintegy 32 ház, a régi 
Alsóhámor községnek csaknem egvhar- 
mndrésze megszűnnék és lebontás alá ke
rül. ügy tudjuk, hogy tervbe van véve 
Hámor községnek egészen a falu közepé
ig, az uj Hangya-épületig való megszün
tetése. Valószínű, hogy az ekkép meg
szüntetendő házak tulajdonosai részére 
a diósgyőri Vasgyár déli dombos lejtőin, 
levő kincstári területeken épit házakat és 
az úgynevezett Eádi rakodó környékén 
odatelepiti a kilakoltatandó lakosságot. 
Úgy tudjuk, hogy szó van a hámori tó 
felett emelkedő ama dombnak lehordásá- 
ról is, amelyen a Weidlieh-villa emelke
dik. Ennek kisajátításáról szintén tárgya
lások vannak folyamatban, mivel fekvése 
kedvezőtlenül befolyásolja a Palota-szálló 
temperaturáját és kilátását.

—  A mezőnyéki jegyzőválasztás. Megó 
László mezőnyéki főjegyző nyugalomba- 
vonulásával aktuálissá vált a mezőnyéki 
főjegyzői szék betöltése. A  megindult vá
lasztási küzdelem előjeleiből következ
tetve a mezőnyéki főjegyzői szék egyetlen 
komoly jelöltje Dnrgay Bertalan, aki 
évek óta. mint a nyugalomba vonult fő
jegyző. helyettese nagy népszerűségre tett 
szert.

—  A  sátoraljaújhelyi villanymotor-
tulajdonosok közül azok. akik a motor 
cserélésére vonatkozó megállapodást még 
nem írták alá. mielőbb jelentkezzenek 
aláírás végett a városi közmüvek irodájá
ban bármely hétköznap d. e. 9— 1 óra 
között.

Eljegyzés. Cziner Eszterkét, Cziner 
Adolf földbirtokos leányát (Büttösről) 
eljegyezte J’ rinez Tibor (Sárospatakról). 
Minden külön értesítés helyett.

Négy év után tartóztattak le egy 
tolvaj banktisztviselőt. Budapestről jelen
tik : A Magyar Általános Hitelbank eve
zős klubjának évekkel ezelőtt különböző 
lopások történtek, melyeknek tettese 
Sehwcd József banktisztviselő volt. A 
bank nem tett ellene feljelentést, hanem 
kötelezvényt vetek tőle, mely szerint ki
lép a bankból és a klubból. Most azután 
Sehwed József feljelentést tett a Hitel
bank igazgatósága ellen magánosok elleni 
erőszak címén és egyúttal polgári pert is 
indított elmaradt fizetése miatt. Erre v i
szont a Hitelbank is feljelentette Schwed 
Józsefet a négy év előtti lopásokért. A 
rendőrség előtt történt kihallgatása alkal
mával a gyanúsított tisztviselő először ta
gadott. később azonban beismerte a lopá
sokat. mire letartóztatták.

—  A kivándorlás Zemplénmegyében 
még egyre tart. December folyamán az 
Egy sült Államokba 7, Kanadába 9. Me
xikóba 1 és Wnczuellába 8 ember vándo
rolt ki.

—  Egy fegy&lnúieg elbocsátott tanító
nő —  a ref. egyház —  és a kultuszmi
niszter. Móré Hona kesznyétei ref. tanító
nőt az egyházi hatóság legfelsőbb fokon 
állásvesztésre ítélte. A törvény a ludtusz- 
ministzeriiek módot ad arra, hogy 30 na
pon belül nyilatkozhat, tudomásul veszi-e 
a fegyelmi ítéletet, vagy uj eljárást ren
del el. M ő r é  Ilona esetében a miniszter 
élt ezzel a joggal —  bár nem szigorúan 
a törvény szellemében —  és közölte a 
megállapított határidőn belül az egyházi 
hatósággal, hogy érdemben később fog 
dönteni. Ez a mu.lt év májusában történt 
és az egyházi hatóság azóta hiába várja 
a miniszter döntését. Az ügyet kompli
kálja az. hogy Móré Ilona, aki már a fe
gyelmi eljárás folyamán Sárospatakra 
költözött, a tanítói lakást elfoglalva tart
ja és abból öt kilakoltatni nem lehet a 
jogerős befejezésig és Lgy a behelyettesí
tett tanítónő nem tud lakáshoz jutni. 
Zemplénmegvi* közigazgatási bizottsága 
legutóbbi ülésén foglalkozott ezzel az 
üggyel és elhatározta, hogy erélyes han
gú feliratban kéri a kultuszminiszter dön
tését a soká húzódó ügyben, melyből a 
ref. Egyháznak tetemes kára van, de 
mcgsinylik a kesznyéteni iskola növen
dékei is.

—  Egy elhagyott csomag- leleplezett 
egy okmányhamisitót. Kispesten az And- 
rássy-ut 76. sz. ház egyik albérleti szobá
jában lakott Riehtcr Nándor pincér. E l
költözése után szállásadónöjc nagyobb 
csomagot talált a szobában, mely csomag
ban különböző pecsétek, érettségi bizo
nyít vány-blanketták stb. voltak. A  gya
nús leletről jelentést tett a rendőrségen. 
Epén ott tartózkodott a lakáson egy de
tektív. midőn beállított egy elegáns nő, 
aki Riehtcr megbízásából az ott felejtett 
csomagért jött. Nyomban vallatom fog
ták és be is vallotta, hogy Riehtcr hol 
tartózkodik. A detektívek elfogták Rich- 
ter Nándort, aki beismerte,, hogy a pecsé
tek és blanketták segítségével különböző 
okiratokat hamisított.

* Zsedényi Gyula fénykép-müter- 
m e, Sz*'*i-.henyi-n. 105. I. cm. (A Magyar 
Olasz bank fölött.

—  A  sátoraljaújhelyi MANSz táncmu
latsága. A Magyar Asszonyok Nemzeti 
Szövetségének sátoraljaújhelyi csoportja, 
szombaton este nagysikerű táncmulatsá
got rendezett a Vigadóban, melyen Zemp
lén megye minden részéből, de a szomszé
dos megyéből igen sokan jelentek meg. A  
báró Waldbott Frigyesné, Maria Aliee 
klr. hercegnő, gróf Széchenyi-Wolken- 
Ktcin Ernöné és Széli Józsefné védnöksége 
alatt megrendezett táncmulatság a leg
jobb hangulatban a hajnali órákig tar
tott.

—  A diósgyőri vasgyári plébánia betöl
tése. Meyer Bééla vasgyári prépost-plébá
nosnak egyri kanonokká történt installálá
sa és Egerbe való távozása igen mély űrt 
hagy maga után. A  népszerű és kiváló fő
pap oly ideális pásztora volt nyájának, 
hogy nehéz utána megfelelő utódot találni 
a legnehezebb állomásra. Az egyházmegye 
papságának legsúlyosabb nevű és legérté
kesebb nevű erői pályáznak a Meyer Béla 
örökére, akik közül úgy halljuk, hogy Csin
talan József nagybátonyi plébánosnak van 
legnagyobb esélye, akit, mint volt felsömis- 
kolci scgédlolkészt és a miskolci sajtó szor
galmas munkását, igen előnyösen ismernek.

A kórházak felkészültcn várják a spa
nyol influenzát és minden óvintézkedés 
megtörtént — mondja a tiszti főorvosi je 
lentés.

S mi kénytelenek vagyunk vitába szállni 
ezzel a jelentéssel. Mert:

Fgyik legszebb polgári kötelességnek ta
nítják a tanú zást. 8 igyekszünk is e köte
lességünknek a legkeszségesebben eleget 
Unni. Annál is inkább, mert ha elmulaszt
juk:, két dirék, kardos és sisakos úriembert 
küldenek értünk. Akik erőszakkal is maguk
kal visznek. 8  ti tanút, aki reggel kilenc 
órára kapott idézést —  s akinek semmi 
egyéb bűne nincs, minthogy véletlenül lá
tott valamit, tud valamiről —  fütetlen, hi
deg várótermek fogadják, ahol, mivel a 
bírák túl vannak terhelve a sok mun
kával, várhat a tanú tizenkettőig, egyig, 
sőt félkettőig is. Várhat. Didereghet. Fa
gy oskodhat. S esetleg áthülhet úgy, hogy 
másnap lázasan vihetik a kórházba. 8 har
madnap a. temetőbe.

8 ha a bírák túlterhelésén már nem lehet 
segíteni, de az oly tág költségvetési kere
tekbe még bizonyára beférne néhány va
gon szén, amivel fűteni kellene a bírósági 
várótermeket és folyosókat. Ilogy az ügy
védek. akik jelentkezni s a bírák, akik érá
inkért sokszor f.ödctlcn fővel és nagykabát 
nélkül futnak át egyik teremből a másikba, 
át ne hül jenek, fis hogy ne kapjon nemzeti 
ajándékképen influenzát a nagyközönség, 
amely —  ha másért nem is olyan becses, 
di adóalany és elvégre talán mégis, tu
lajdonképen maga a nép, maga a nemzet.

8 valahogy önkéntelenül az a kesernyés, 
epés gondolat ju t az ember eszébe: Talán 
csak nem azért nem fittének a bírósági 
várótermekben, hogy a kórházak ne várja- 
m l; hiába? (Hon Quijote.)

__ Egészségügyi előadások Sátoralja
újhelyben. Az Országos Társadalombizto
sító Intézet sátoraljaújhelyi kerületi 
pénztára, amiként az elmúlt évben tette. 
ez évben is sorozatos egészségügyi tárgyú 
népszerű előadásokat tart a polgári 
leányiskola tornatermében. Az előadáso
kat január 20. és 27.. február 3., 10.. 17. 
és 24-én délután 6 órai kezdettel tartják 
meg. Valamennyi előadást dr. Varga Bé
la. a pénztár tisztviselő főorvosa fogja 
1 ártani. Az előadások alatt, az elmondot
takat magyarázó és érthetővé tevő. voti- 
• ett képeket, és filmeket fognak bemu
tatni. Belépődíj nincs.

__A  Miskolci Kereskedelmi Testület
január 26-iki estélyén Forró Pál, a kiváló 
Író a táncról, divatról, nagyvilági nőről, 
a hódítás titkáról és száz aktuális kérdés
ről fog beszélni. A Mocsányi-Lakos jazz- 
humorista kettős szellemes paródiái 'és 
művészi énekprodukciói ma az országos 
érdeklődés középpontjában állanak s sze
replésük érdekességét fokozza, hogy Mis
kolc az első város, ahol vendégszerepel
nek. A hangverseny további értéke Kő
szegi Teréz operaénekesnő, aki a legújabb 
amerikai slágerdarabokat fogja bemu
tatni. A humorról Vidor Ferike, a leg
jobb magyar komika gondoskodik, aki. 
vidám dalaival fogja megkacagtatni a 
közönséget. Az estély iránt már óriási ér
deklődés nyilvánul meg. A rendezőség 
ezúton értesíti a nagyérdemű közönséget, 
hogy a meghívandók névsorát most állít
ják össze és miután teljesen megbízható 
névsor nem áll rendelkezésünkre, kérjük, 
hogy akik arra igényt tartanak, vagy vi
déki ismerőseiknek küldeni akarnak, azt 
bármely kereskedőnek jelentsék be. Je
gyek elővételben a Merinó Posztóáruhád
ban, Széchenyi-u. 27. Telefon: 1073. mar 
kaphatók és miután az estély elaggott és 
tönkrement kereskedők segélyalapja ja
vára lesz. felülfizetések ugyanott eszkö
zölhetek.

—  Virág-bál lesz a kath. Nőegylet 
bálja. A miskolci rém. kath. Nőegylet 
bálrendező bizottsága elhatározta, hogy 
február hó másodiki táncmulatságán vi
rá g illa t  rendez. —  Miskolcon ez az ötlet 
újszerűséget hoz a farsang krónikájába. 
A virág-bál színessé, hangulatossá, látvá
nyossá teszi majd a kath. Nőegylet tánc- 
cstélyét és széles tömegek érdeklődését 
kelti fel a bál iránt, mely az előjelekből 
ítélve, különben is a farsang egyik legna
gyobb sikerű táncmulatságának ígérke
zik.

—  Sátoraljaújhely város könyvtárára
felhívjuk sátoraljaújhelyi olvasóink 
figyelmét. A könyvtár minden vasárnap 
délelőtt igen mérsékelt dij ellenében áll 
ii közönség rendelkezésére.

—  Zemplénmegyei Gazdáit tanulmány
át ja  Mezőhegyesre. A  várni* gyei Gazda
sági Felügyelőség kezdemény* .zésére a 
zemplénmegyei kisgazdák egy nagyobb 
csoportja meg fogja tekinteni a mezö- 
hegyesi állami birtokot, ahol a azarvas- 
marhatenyésztést fogják tanulmányozni. 
Ez alkalommal a gazdasági f^ügye lőtté# 
az állami birtok állományából’ községek 
és magánosok részére 20 darab tenyész 
bikát is fog vásárolni. A tanulmányúton 
résztvevők a vasúton féláru jegykedvez 
ményben részesülnek.

—  Az adórögzitések ügye. Előző szá
munkban közöltük, hogy a pénzügymi
niszter újabb rendeleté szerint fel vannak 
mentve az adóbevallás kötelezettsége alól 
nemcsak azok, akiknek kereseti és jövede
lemadóalapja nem haladta meg 1928. év
ben a 6000 pengőt, hanem azok is, akiknek 
1928. évi adóalapja 1928. évben a 6000 
és 10000 pengő között volt. Erre nézve a 
pénzügyigazgatóságoknak felhívást kellett 
volna kibocsátainok, azonban a rendelet 
szövege több félreértésre és kétségre ad al
kalmat. miértis a miskolci pénzügyigazga
táság tisztikara e tárgyban újabb kormány- 
intézkedést kivan. Amint erre nézve a két 
ségeket kizáró intézkedést megkapja, a mis
kolci pénzügy igazgató is kiadja felhívását. 
Ezért egyelőre csak annyit közlünk tájé
koztatásul, hogy mindazok, akiknek 1928. 
évi tiszta keresete, jövedelme jóval keve
sebb (legalább 20%-al kevesebb) volt, mint 
az 1927. évi s ezért vágj' bármely más ok
ból uj adómegállapitást kivannak 1929. év
re. azok eziránt i indokolt kéréelmüket. 
1929 január 31-ig tartoznak benyújtani az 
illetékes királyi adóhivatalhoz. Ez időn túli 
kérelmek nem vétetnek figylembe. A ké
relmekhez a 6000 pengőt meg nem haladó 
jövedelműek rendes adóbevallást tartoznak 
csatolni, inig a 6000— 10000 pengő közötti 
jövedelműek jogosítva vannak arra, hogy 
adóbevallásukat 1929 február végéig nyújt
sák be.

—  A  De borán No eg-y let kulturdélután
ja. a  nusK-oiei Düboraii Nőügyiét, vasár
nap üeiutan debreceni utcai Helyiségében 
tartotta üteg előadással egybekötött jóté
kony célú teadélutánját. A  teadéiután ese- 
OmiKe titkárának magas színvonalú és ki- 
ménye Rácz Zoltánnak, a budapesti 
váló szónoki képességet eláruló előadása 
volt, ki a zsidóság aktuális kérdéseiről be
szélt. üreuer Artnurné keresetlen szavak
kal méltatta a Deborah Nőegylet eddigi 
kifejetett jótékony működését. A  rende
zés önzetlen és iáradntatlan munkájáért 
dicséret illeti: Princz Jakabné elnök, 
Reich Dávidné aleluök, Hegedűs Józsefné 
alelnök, Kertész Jenöné vigalmi bizott
sági elnök, Bónis Lajosné alelnök és 
Breuer Arthurné kulturelnök úrnőket. A 
megjelent hölgyek névsora a következő: 
Princz Anniimé, dr. Spira Salamonná, 
dr. Erdős Sándorné, Hajdú Mórné, Ne
mes Lajosné, Klein, Gina, Falus Erzsiké. 
Drucker Dezsőné, Drucker Manci, Horo- 
vitz Böske, Nemes Kornél, Zeichner Zsig- 
mondné, Zeichner Edith, Hoffmann Imré
im, Hoffmann Ica. dr. Neuwaldiv Ernö
né, Klein Józsefné, özv. Neuwalder Mik- 
sáné, Horovitz 'Miklósné, Liehtmann Mik- 
sáné, Lobi Zoltánná, Wcisz Lipótné, 
Schwartz Manci, Grünfeld Lili, Rácz Ica. 
özv. Janovitz Dezsőné, Biró Árminná, 
Szepcssy Manci, Dróth Lászlóné, Klein 
Margit. Rothmann Ignácné, Grossmann 
Kató. Janovitz Böske, Mandel Lipótné, 
Kálmán Írén és Kálmán Izsóné.

—  Életveszélyes a szegi-i iskola. A tan 
felügyelőség felkérésére egy bizottság 
megvizsgálta a zemplénmegyei Szegi köz
ség állami elemi iskoláját és megállapí
tott a, hogy az iskola épülete olyan roz
zant állapotban van. hogy beomlásoal fe
nyeget. E vélemény alapján a tanfel
ügyelőség beszüntette a tanítást az isko
lában és felirt a közoktatásügyi minisz
terhez egy uj Iskola építése érdekében.

—  Mátészalkán az országos vásárokat 
a folyó évben január 21., március 18., 
április 22., juLius 22., szeptember 30. és 
november 18-án fogják megtartani.

2291— ki. 1929. szám.

VERSENYTÁRGYALÁSI HIRDETMÉNY

Városi épületeken szükséges kőműves, tataro 
zási munkák állandó végzésére szerződéses kő 
műves mestert keresünk. Ajánlatok zárt boríték
ban 1929. évi február hó 6-ikán, délelőtt 10 
óráig a városi mérnöki hivatalnál adandó be. 
ahol a/, ajánlati űrlapok beszerezhetők és a 
feltételek megtudhatók.

Miskolc. 1929 január 18.

dr. Hodobay Sándor, polgármester
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Klasszikus operett és uj vígjáték 
a színház e heti műsorán
A  színház, —  mely évek óta illeszt be 

állandóan nagysikerrel s a közönség leg
nagyobb megelégedésére klasszikus ope
retteket műsorába, » héten felújítja Of- 
fenbaeh örökszép, meleg, fülbemászó mu- 
zsikáju operettjét, a Szép Helénát, ame
lyet bátran vig operának is nevezhetünk 
s amely Miskolc zenekedvelő közönsége 
előtt még mindig nagy és forró sikert 
aratott s a legrosszabb színházi években 
is telt házakat, meleg, a békére emlékez
tető. bensőséges estéket varázsolt néhány 
vérbeli Offenbach-muzsika bizonyára 
napra a színház nézőterére. A pompás, 
most sem fogja  elveszteni varázserejét a 
mert a színház, a zenekar és a rendezés 
miskolci közönségre, annál is inkább, 
egyaránt fokozott és különös gonddal ké
szülnek a népszerű operett felújítására.

A  Szép Heléna címszerepében végre al
kalma nyílik a színház kiváló primadon
nájának, Kolbay Ildikónak is, dekoratív 
szépségét, bársonyos, melegen-tisztán 
csengő, az operára is predesztináló hang
ját és színjátszó képességének egész ská
láját teljes fényében csillogtatni, minden 
értékét, tudását és tehetségét teljesen ki
fejem, bemutatni. Partnere Paris szerepé
ben, a Miskolcon már ismert, kitűnő,, me
leghangú, szimpatikus operaénekes, Szüts 
László a Városi Színház vendégművésze 
le«?z.

A  héten mutatja be a színház Vitéz 
Miklós, a tehetséges, fiatal magyar Író
nak egyik kedves., mulatságos, ötletes és 
fordulatos vigjátékát. A túlbuzgó fiatal
embert. A  túlbuzgó fiatalember Pesten a 
Kamara-Szinházban már megtalálta az 
utat a közönséghez s mivel teljesen be
tölt egy estét jókedvvel, tiszta, melegen 
csengő kacagással, derűs, kedves humor
ral, itt is meg fogja találni minden bi
zonnyal a siker útját ez a minden izében 
magyaros és minden izében mulatságos 
pompás vígjáték. ,

A Miskolci Nemzeti Színház műsora
Hétfőu, január 21 Lkén, A. bérletben: A 

farka*. Vígjáték.
Kedden, január 22-ikén este, promier-bérlet, 

itt először: Egy túlbuzgó fiatalember. Vidám 
történet 3 felvonásban.

Szerdán, január 23-ikán este, A. bérletben: 
Egy túlbuzgó fiatalember.

(Csütörtökön, január 24-ikén délután 3 órakor, 
olcsó 40-től 160 fillérig  — helyárakkal: A 
tábornok. Színmű. — Este fé l 8 órakor, premier- 
bérletben, Szűcs László, a Városi Színház tagja 
felléptével: Szép Heléna. Operett 3 felvonásban.

Pénteken, január 25-ikén, B. bérletben; Egy 
túlbuzgó fiatalember.

Szombaton, január 26-ikán. délután 3 órakor, 
olcsó — -10-től 160 fillé rig  — helyánukkal: Ma- 
rasja, egy kis parnsztleány története. Orosz szín
játék 3 felvonásban. —- Este fé l 8 órakor, A. 
bérletben, Szűcs László, a Városi Színház tagjá 
nak vendégfelléptével: Szép Heléna. Operett.

Sátoraljaújhelyi mozi műsor:
A  sátoraljaújhelyi Városi Mozgó mű

sora. Január 22. és 23-áu, kedden és szer
dán I ’arysia (a Moulin Rougc királynője) 
12 felvonásban. Irta és rendezte E. A. 
Dupont.

Január 24-én, csütörtökön Kapa Nui, 
exotikus kalnndordráma 10 felvonásban, 
melyben Liáné Haid két ikertestvér sze
repet játszik, az egyik Európában él, a 
nagyvilági életet, a másik egy szigeten 
szökött fegycncek között.

Január 26-án, szombaton A  Felkelő.
Január 27-én, vasárnap Cigányvér.
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Szerkesztés ós kiadásért felelős 
L Á N C Z I  Z O L T Á N

Szerkesztőség ős kiadóhivatal : Sátoral.jH-
ujhelv, Kazinezi-uton 5. szám. telefon 10.
Miskolci szerkesztőség és kiadóhivatal :
Széchenyi-iitca 12. szám. telefon : « —pr»

Nyomtattá a Magyar Jövő Nyomdaüzem 
és Ijiipk iád óval lalat IL-T. Miskolcon.

Műszaki igazgató itj Lu dvig  latváu

A  magyar Medgyanszky Mária lett 
a ping-pong női egyes világbajnoka

A férfi egyest Pcrry (angol) nyerte
Budapest, január 20.

Vasárnap délután folytak le Budapes
ten a ping-pong világbajnokság egyéni és 
páros mérkőzései. Brilliánsnál brilliáii- 
sabb küzdelmekben fe j-fe j mellett halad
tak a favoritok és csak a legutolsó pilla
natban tisztázódott a helyzet.

A  középdöntőbe a magyar Mochlovits- 
Szabados-pár került s ennek a mérkőzés
nek győztese Szabados állott ki a világ- 
bajnoki címért az angol Perry-vel.

Erős és nívós mérkőzés után Perrv

nyerte a döntőt és ö lett a férfi egyes vi
lágbajnok.

A  női egyest a titkos favorit. Med- 
gyánszky Mária javára könyvelték 1 a 
középdöntőben, aki legveszély. sebb ellen
felét, az osztrák Widmaunét. játszi köny- 
nyedséggel győzve elnyerte a női egy. s 
világbajnokságot.

A párocs és vegyes páros mérkőzések 
lapunk zártakor még folynak, 
csomagot talált a szobában .mely csomag

A Hungária újabb győzelme AlexandiriáSan
Alexandria, január 201 legénysége fényesen állotta meg helyét az 

A  Hungária csapata, mely hetek óta tu-1'afrikai kontinens legerősebb csapatával 
Tázik Egyiptomban, ma ismét folytattaI szemben, melynek legénységét 0:0 félidő 
győzelmi sorozatát. Alexandriában mérkö-l után Kalmár góljával 1 :0-ás gólarányban 
zött az „Allém" csapatával és a Hungária-1 győzte le.

Elmaradt a vihar a íutballbírák közgyűlésére
Győzött a hivatalos lista

Miskolc, január 20

A  Magyar Footballbirák Testületének 
északmagyarországi kerülete vasárnap 
délelőtt 10 órakor- tartotta meg közgyű
lését az ÉLSz helyiségében. A  közgyűlés 
a vihart jósló előjelek ellenére nyugod
tan, minden kirobbanás vagy hevesebb 
szóvita nélkül zajlott le. Elmaradt az el
lenzék előre beharangozott rohama, el
maradt a nagy összecsapás, amelyre állí
tólag hatalmas előkészületek történtek.

közgyűlésen Chemez Rezső elnökölt. 
Bevezető beszédében meleg szavakkal üd
vözölte Kann Frigyest, az ismert sport
embert, aki mint a központ kiküldöttje 
jelent meg. Beszédjében rámutatott arra 
a nagyjelentőségű határkőre, melylnz a 
testület elérkezett. Arra, hogy tiz év 
alakult meg a Futballbirák Testületének 
északmagyarországi kerülete, melynek az 
első időben csupán csak néhány lelkes 
tagja volt, ma pedig negyvenkét működő 
tagot számlál.

A  megnyitó beszédre Kaim Frigyes vá
laszolt és őszinte örömét fejezte ki, hogy 
a testület ilyen örvendetesen fejlődött. 
Azután luegemlitette, hogy ő is jubilál, 
mert a .sportkarrierje most húsz eszten
deje indult ki Miskolcról.

A  bevezető beszédek után a titkári, 
pénztári ellenőri jelentések és zárszám
adások következtek. Majd az OTT rende
leté. szerint bemutatták a költségvetést is.

Az első, általános érdeklődéssel várt 
tárgy az elnökség javaslata volt. mely
ben azt az indítványt tette, hogy a buda
pesti BT. alakuljon át külön alosztállyá, 
és szűnjön meg a mostani helyzet, ami
kor a budapesti BT. és a központ tulaj
donképpen egyet jelent, mert ez az ügyek,

különösen a vidéki ügyek elintézés.- .szem
pontjából hátrányt jelent. Kann Frigyes 
azonban bemutatta a Magyar Futball
birák Testületének uj alapszabályát, 
melyben ez a megoldás már benne van s 
igy az indítványt 1. vették a napirendről.

A  titkári jelentéshez Kondor Aladár 
(Sátoraljaújhely) szólott hozzá és több 
kisebb sérelmet hozott föl. így többek kö
zött az ügyek gyorsabb menetű elintézé
sét kérte, továbbá, hogy a bírái-: fokozot
tabb védelmet kapjanak úgy a közönség
gel, mint a játékosokkal szemben. Azután 
Czeizler Sándor szólalt fel a központi 
BT.-nek a bírói minősítéseket érintő tény
kedése ellen. Szerinte egyes vidéki bíró
kat minősítés szempontjából a központ 
háttérbe szorított. Kann Frigy > felelt a 
fölszólalásra és határozottan kijelentett 
hogy a bírók minősítésében soha. sincs sze
mélyi él és a központi BT. mindig korrek
tül jár el.

Ezután megválasztották a tisztikart. 
Győzött a hivatalos lista, a következőké]): 
társelnök: Szepessy Jenő. Alelnökök: 
Stcpiűtzky Sándor és Sugár (ívűin dr. 
(ügyvezető). Titkár: Rudolf János. Pénz
táros: Kerekes Nándor. Ellenőr: Tóth 
Gyula, orvos: Róna Artúr dr., ügyész: 
Gotthilf József dr. Tanácstagok: < ’z.eiz.l-.-r 
Sándor, Galgóczy Jenő. Kiss István Ko
vács István, Kovács József. Lön néz Sán
dor, Poppé István, Pataky János. Szlnv- 
kovszky Károly, Tarpay Lajos. Tóth Jó
zsef. Zeitner János. Ezenkívül két póttag.

A  közgyűlés a déli órákban ért véget. 
A  vihar, melyre mindenki számított, el
maradt és a közgyűlés csöndes mederben 
folyt le. Az ellenzék, mintha teljesen el
tűnt volta, mert a szavát sem hallatta.

r é v  "WW#*

A sátoraljaújhelyi Kaszinó körüli harc vége? ért
Kettéosztott a Zemplénmngyei Kaszinó és Kereskedelmi Kör 
Az életképtelen régi kaszinó helyett három ui kaszinó működik 

Sátoraljaújhelyen
Sátoraljaújhely, január 20

A fővárosi sajtó is részletesen foglalko
zott néhány hónappal azelőtt a sátoralja
újhelyi kaszinó körül dúló harccal, mely a 
napokban fog elérkezni utolsó akkordjához.

A Zemplénmegyei Kaszinó és Kereske
delmi Kör, amely a régi Kossuth-alapitotta 

sziuó és kereskedelmi kör fúziójából k< 
lotkezett a liáboru idején, a tagok egy ré
szének nézete szerint nem felelt már meg 
kitűzött céljának: nem volt són kas:inó, 
són kereskedelmi kór. főbbeknek ezen 
egyébbkónt. alapos nézetét néhány fajvédő 
érzelmű tag arra használta fel. hogy uj, 
faji alapokon megszervezett kaszinót léte
sítsenek. A tervnek, a fa ji alap elhallgatása 
folytán sikerült Szeli József főispánt is 
megnyer ni. Mikor azonban SzéJl főispán 
látta, hogy u város zsidó intelligenciáját 
kirekesztettek az újonnan szervezett kaszi
nóból, elnöki tisztségéről lemondott.

A főispán iniciativájára ekkor uj kaszi
nó szervezéséhez kezdtek hozzá, amely hi
vatva volt egyesíteni a város és megye in
telligenciáját felekezeti különbség nélkül. 
Az uj kaszinó, a .JZemplénvármigyei Kos
suth Kaszinó" már meg is alakult és műkö
dését a múlt héten felavatott városi Viga
dóban levő helyiségeiben meg is kezdte/ 
Ezt a kaszinót lényegileg a régi Ze.mpLén- 
▼ármegyei Kaszinó tagjai alapították, vi 1

szőni a kereskedők elható rozták hogy visz-
szaállitják a fúzió előtti hely./ 
alakulnak Kereskedelmi Körré.

let. vissza-

A sz/tválasztás kapcsolattá nvagi kér-
(lésekéi a lehető legbará hsáéî  ; bb módon
hidalták át. A Kossuth Ka--' :ó!’a átlépő
tagok a l( ljes bútorzatot tn- /hagyták a
mindössze 3000 pengőt igénvi1. r-k a hátra-
iékos tagdijakból, de a K- :li !\: s/.inó
ezt az összeget is visszajuttatja a I .i tvski*-
tlelmi Körnek, amennyiben 3000 pengő be-
fizetéssel alapító tagként lép h a Kereske-
di Imi Körbe, umelv ezzel szét ibrn bele-
egyezett .abba, hogy kilépi.! szándékozó
tagjai azonnal mentesüljenek • 
lés kötelezettsége alól.

tagdijí’ize-

A /■ ■m'p 1 énvármegvei K. ■:• j és Keres-
kedelmi Kör elnöksége, jami.i- 27-én dél-

ölt 11 órára közgyühVst hi t egybe h
Városháza nagytermébe, áruéi' n a fenn-
tebbi megállapodás jóváhagyási j og nyerni
és megválasztjuk az uj tisziika M. Ezzel a
közgyűléssel isméét önálló él.-t. t kezd a
Kereskedelmi Kör és elpihenn •k a sátor-
aljaitjholyi kaszinó országos 
keltett ügyének hullámai.

'■rd oki ödőut

* A  Pesti Tőzsde uj száma M \ er János,
gróf Klebelsberg Kunó. H< rrm mit Miksa,
Temcsváry Imre, dr, Nyulnszy János nyi-
latkozntait és Dános László ;kél '/'kzli
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Hirdetmény.
Minöu/.on uiagúnborfogyuu/’.tók és borkereskedők 

akik 1029 évre saját házi fogyasztásukra nézve 
az átalányszerü egyezséget kívánják igénybe 
venni, . /önnel felhivatnak, hogy u kiegyezés meg
kötése végeit 1929 január hó 15-től 1929 februái 
hó ló ig  a hi \ utalón órák alutt u városi javadul mi 
hivuUihuil saját érdekűkben annyival inkább je  
loutkezzenek, mivel ezen határidő elmulasztása 
esetén borkészletük tételes adózás alá fog vétetni.

•V kiegyezésre való megjelenés alkalmával köte* 
les minden kiegyező fél a birtokában lévő összes 
bot mennyiségűt jegyzékbe foglalva liemutatni. vu 
hunint évi borszükségletét is bejelenti.

Azon esetben, ha egy fedél alatt levő piucehi* 
lyiségekls- többen járnak és habár külön-kiilöti 
pineeiyukat használunk K  a kiegyezés csak úgy 
létesülhet, ha u kívánt átalányösszeg fizetését 
ugyanazon pincehelyiségekben minden egyes bor 
tulajdonos elfokadja, elleneset ben az összes pince 
helyiségekben levő benneunyiség.-k tételes adózás 
alá esnek.

Az elfogadott átalányösszeg n kiegyezés alkui 
mával azonnal fizetendő.

Azok pedig, akik az 1928. évre. kiegyezve voltak 
- 1929 évre kiegyezni nem kivárniuk, figyelmeztet 
uek, hogy l>orkészletüket 1929 február hó 1-ig 
bejelenteni annyival is inkább kötelességüknek is 
merjék, mivel ebbeJi mulasztásuk a fogyasztási 
;. i'.törvények értelmél>en jöv. csonkításnak fog  
tekinteni és a megrövidített adónak 4—S-szóró 
sóig való birság fizetését vonja maga után.

.Nyomatékosan figyelmeztetem fent említett fe
leket, hogy a kitűzött határidőn túl kiegyezés nem 
fogadtatik el és azok ellen, okik valamely beje 
leütési kötelezettségnek eleget nem tennének, azok 
ellen a legszigorúbb eljárás fog  megindittatui.

Miskolc, IP2S december hó 27.
Kardos Góca, 

hiv. főnök.

2313- -1928. vht. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX  

t.-c. 102. $ a érteiméiben közhírré teszi, hogy u 
miakoici kir. já  ráabiróságnak 1926 évi 10.453/9 
számú végzéséé következtében dr. Lichtenstein 
Izidor ügyvéd által képviselt Fisehbein Sándor 
javára 810 P  14 fill. s jár. crejig  1928. évi no 
vemboi hó 9-én foganatosított kielégítési végre 
hajtás utján le- és foliilfoglalt s 1.200 P-re becsült 
következő ingóságok, u. ni.: 50 q búza nyilvános 
órversen eladatnak.

Mely árverésnek a putaoki kir. járásbiróság 
1928 ik év Pk. 2337/7. számú végzése folytán 81U 
J’ 14 fillér tökekövetels ennek 1928. v i novombei 
lei 8 napjától járó 8% kamatai erejéig, Bükk 
mogyoróson leendő megtartására 1929 évi jtuiuái 
hó 25-ik napjának délutáni fél 1 órája határ 
időül kitü/etik és ahhoz, a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 197. óh 

108. $ n i értelmében készpénzfizetés mellett, a 
legtöbbel ígérőnek,-szükség esetén lx-csáron alul is 
elfognak auatni.

Amennyiben az. elárverezendő ingóságokat m i 
sek is le- és felül foglaltatták és a/.okra kielégitéai 
jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX . 
t.-c. 102. i : i  értelmében ezek javára is elrendel
telik.

Pulnck, 1928. évi december hó 20. napján.
Ktcindorfer Viktor s. k. 

kir. bir. végrehajtó.

870— vah. 1929. szám.

Felhívás.
.Az 1929, évi általános kereseti adó, továbbá, 

jövedelem és vagyonadó bevallások beadása tál 
g y  álban.

Az m. kir. pénz,ügyigazgatóság 2453—H. 1929. 
számú rendeletével az 1929. évre szóló általános 
kereseti adó, továbbá jövedelem- és vagyonadó 
valló ni ási ivek beadását elrendelte. Felhívom 
tehát Miskolc város érdekelt adófizető közönsé 
gél, hogy vallomásukat a városi adóhivatalnál 
folyó évi február hó 28-ig bezárólag adják be. 
Egyben figyelmeztetőm az adózó közönséget, 
hogy azok az adózók, akiknek általános kereseti 
adója a múlt évben a 6000 pengőt el nem érte, 
úgyszintén azok, akiknek a jövedelem alapja a 
6000 peugöt, vngyomidó alapja pedig a 150,000 
pengőt el nem érte s a múlt évre megállapított 
adójukat a vagyoni viszonyukhoz képest soknak, 
tartják, csak folyó évi január hó végéig kérhe 
tik szabályszerű vallomás beadása mellett adó 
jukiuik uj k ivetés utján való megállapítását 
Ugyanígy felmondással élhetnek azok az adó 
Bók, akiknek általános kereseti adóalapja, illetve 
jövedelemadó alapja 6000-10.000 pengő között

A részletes utasítás u hivatalos órák alatt a 
városi adóhivatalnál megtekinthető, miről a m 
kir. pénzügyignzgtttőaág is hirdetményt adott ki.

Miskolc. 1929. évi január hó 18.

Dr. Fekete László
tb. tanácsnok.
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