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Örök Nagypéntek
llusvét ünnepén alázatos, hivő lélekkel 

vagy kétségbeesett letört stéggel mindenki 
keresi, várja, kutatja a feltámadást. A 
nagyszombati csodát a magyar élet örök 
Nagypénteke után. Mert Nagypéntekünk 
van már egy évtized óta. örök vesszőfutás, 
kín, jaj. örök (íolgotha. Valahogy beleégett, 
beleitatódott az életünkbe az örök szenve
dés, a nyomor.

A  politika kereste az utat a feltámadás 
felé. Természetesen a maga utján, fis fel
támasztotta. —  igaz életre-e vagy csak 
efemer megnyilatkozásokra, még nem tud
hatjuk —  az államháztartást. A  kincstár, 
a fiskus, a mérleg legalább látszólag él, vi
rul. Sőt duzzad az élettől, a jóléttel. Ener
giafölöslegei vannak. Közben azonban a 
nép, a nemzet még egyre szegényedett, egy
re lejebb zuhant az anyagi züllés lejtőjén, 
egyre fagyott a vér ereiből, az erő, az élet
nedv izmaiból, a kenyér a szájából.

Lassan elfelejtettünk nevetni, kacagni 
igaz kedvvel, mert egyre több keserűség 
vágott a husiinkba, lassan elfelejtettünk 
gondolkozni, mert oly sötétek, marcangolok 
és oly hiábavalók voltak a gondolataink, 
elfelejtettünk aludni nyugodtan, édesen, 
mert a párnánk már rég a zálogházban 
van, s oly kemény és súlyos lett a fejünk
ül ja s lassan elfelejtünk enni, mert minden 
nap több és több kenyér esik ki a szánkból.

Sőt politizálni is elfelejtünk lassan. Ta
lán nem is azért, mert kockázatos, veszélyes, 
mert holnap börtönbe kerülhet, aki ma ko
moly, súlyos bírálatot mer mondani, pálcát 
mer törni a kormány felett, hanem, meri 
olyan fölösleges és olyan hiábavaló minden 
hang, minden megnyilvánulás és minden 
harcküzdelem.

Nagypéntek vau, sebzett roskadt lábakkal 
és roskadt lélekkel járjuk a dolgotha tövi
ses útjait s csak a nagy Consummatum, 
Trianon rettenetes súlyát érezzük, csak 
hordjuk a kei észtét, de nem látunk világot, 
utat, ösvényt, amely vezetne a nagyszom
bati csoda, a feltámadás felé.

Tizpengős Husvétuuk van. Amikor a 
Cfolgotha-járók közül, akik ájultau leros
kadtak. akik nem bírják már az élet ke
resztje, az esett munkanélküliek luit uscjue 
tíz pengő könyöradományt kapnak a város
tól, hogy egy pillanatra levegőhöz, kenyér
hez juthassanak, egy perere felocsúdjanak 
ájult kábulatukból. De esak egy pillanatra. 
Mert a másnap, a Holnap még oly szegé
nyes, nyomora kenyere sincs biztosítva. A 
Holnap vigasztalan, sötét és reménytelen.

Reménytelen, mert senki nem vágja az 
útját, senki nem szántja, barázdálja me
zőit, mert a kormány el van foglalva a 
jelen egyensúlyozó művészetével, a. mai 
magyar élet kötéltáneával s nem veszi 
észre, hogy nmig faragja, idomítja, esz
terga ly ózza. addig kicsúszik, kizuhan 
alólunk a JIo,V>*,p, a magyar Eljövendő, 
'hogy hiábavaló munkát végez a kormány, 
ha nem tudja felrázni, életre ébreszteni a 
nemzetet, letargiájából s elvezetni Nagy
péntektől— Na gy.szombat i g.

Keressük a feltámadást, de ez az ut, me
lyen járunk a látszatok, az injekciók és a 
tizpengök útja, biztos, hogy nem vezet, el 
oda. A  ma politikája csak a < íolgotha örök. 
oimilus vitiosus-át, n magyar Nag\ péntek 
állandósulását jelenti és hozza s csak gátló
ja, késleltetője, lefogója a nagy magyar 
Húsvétinak. Mert a magyar feltámadáshoz 
ma egyetlen ut vezethet: a rothermerei gon
dola' útja s a magyar Husvétnak esak egy 
neve lehet: nyugati demokrácia és revizió

Edelényi Koós Samu
1848—1929

Súlyos, nagy veszteség érte Miskolc vá
ros társadalmát: meghalt husvétmásodnap- 
ján este 8 órakor edelényi Koós Samu ud
vari tanácsos, a Borsod-Miskolei Hitelbank 
elnök-vezérigazgatója. Edelényi Koós Samu 
már kora ifjúságától a miskolci társadalom 
vezető egyénisége, aki azóta is állandóan 
gondolatokban, ötletekben gazdag inven- 
eiózus, komoly és sulyosszavu tagja volt a 
város törvényhatóságának és szava, felszó
lalása mindig minden ügyben döntő súllyal 
birt. Azon kevesek közé tartozott, akik szel
lemük frisseségét a közügyek igaz és önzet
len szolgálatát és páratlan agilitásukat 
megtartották a késő patriarehai korig. Ede
lényi Koós Samu agilitásával és áldozat
készségével, hozzáértésével és fáradhatat
lanságával, praktikus, ötletes és nagy kon
cepciójú meglátásaival és önzetlen, puritán 
odaadásával példát, kevesek által követett 
nagyszerű példát szolgáltatott a közérdek 
igaz, komoly és eredményekben dús. gazdag 
munka lására.

Edelényi Koós Samu az utóbbi években 
a törvényhatósági bizottság leghiggadtabb, 
legkomolyabb és legsúlyosabb tagja volt és 
úgy itt, mint a város bármely megmozdu
lásában az ő véleménynyilvánítása, állás- 
foglalása döntő jelentőséggel birt.

Mint ember mintaképe, ideálja volt 
modern, nagykoncepcióju, éles, eleven- 
meglátásu, melegszívű igaz polgárnak, 
a közélet minden terén, a közgazdasági 
életben éppúgy, mint a. várospolitikában, a 
társadalmi és kulturális élet pezsgésének, 
lüktető ütemének egyaránt spiritus reetora, 
vezető, irányitó, igaz munkása volt vére 
utolsó lüktetéséig, életlángja utolsó lobba- 
násáig.

Akik a Bersod-MiskoJci Hitelbank köz- 
ülésén elnökölni látták, figyelték milyen

nyugodtan, biztosan, minden idegességtől 
és fáradtságtól menten vezeti le a közgyű
lést, nem gondolhatták, hogy a halál csiráit 
boltija már testében s néhány hét múlva 
átadja, lelkét Alkotójának.

Megállapíthatjuk, hogy edelényi Koós 
Samuval a miskolci társadalom egyik leg
súlyosabb tagja, a köznek legönzetlenebb 
munkása, széles látókörű, nagy koncepciójú, 
elevenlátásu, mély és alapos műveltségű 
férfi szállott sírba és igaz, melegszívű jó 
ember, aki friss, tevékeny, energikus és 
fiatal maradt nyolcvanegyéves korában is.

Élele
Edelényi Koós Samu Miskolcon, 1848. év 

április 28-án született. Középiskoláit szülő- 
vámsában végezte, a kereskedelmi akadé
miát pedig a fővárosban. Iskolái elvégzése 
után hazajött s gyakornokként Lichtenstein 
József céghez lépett be. Már 23 éves korár 
bán tagja lett az akkor még rendezett ta
nácsú Miskolc képviselőtestületének és ha
láláig a törvényhatósági bizottság legsúlyo
sabb tagja maradt. 1871-ben vette át édes
apja, már akkor 3 évtizedes múlttal biró 
üveg- és pomJlihikercskedését.

1893-ban a Borsod-Miskolei Hitelbank 
igazgatójává választotta. Fgyanebben az 
évben lett kereskedelmi tanácsos. 1906-ban 
a Ferenez József-rend lovagjává nevezte 
ki a király. A Miskolci Kereskedelhii 
Iparkamara 1908-ban elnökévé választotta, 
1910-ben pedig Fertői Tózsef király ede- 
lént/i elönévvcl magyar nemességgel tüntet
te ki. 1916-ban a Ferenez József-rend tiszti 
keresztjét kapta, mié 1918-ban, a háiboru 
utolsó esztendejében Károly király udvar 
tanácsossá nevezte ki. A  miskolci kereske
delmi és gazdák körének, 1910-ben lett el 
nöke és elsősorban az ő érdeme a deák-utcai 
szép székház megépítése.

Hétvenesztendes korában, 1918-ban, az 
összes tiszteletbeli állásairól lemondott, esak 
a törvényhatósági bízol sági tagságot tar
totta meg. Egész erejét, tevékenységét 
bankjának és városának szentelte ezután.

Közgazdasági pályája

Edelényi Koós Samu kereskedő volt a 
szó egész nyugati értelmében. Müveit, szé- 
leslátókörü, megfontolt, de tele kezdemé
nyező erővel és tettrevágyással. Kereskedő 
társadalmi életében, a miskolci kereskedők
nek már egészen fiatal korában vezére lett.

Harmbicöt évvel ezelőtt, 1893-ban át
vette. az akkor még kisbanknak számitó 
Borsod-Miskolei Hitelbankot, amelyet kö
rültekintő gondossággal, mindig a város 
hitel igénylők érdekeinek összeegyeztetésé
vel a vidék egyik legjelentősebb intézetévé, 
fejlesztette. És amikor a város hatalmas 
lendületnek indult és az óriási tökók, ame
lyeket e munkának szolgálatába kellett ál
lítani és ezek a tőkék, az anexió okozta de
presszió folytán vidéken feltalálhatok nem 
voltak, létrehozta a Borsod-Miskolei Hitel
bank afiliációját, a Pesti Magyar Kereske
delmi Bankkal, az ország egyik leg
nagyobb bankjával. Élete utolsó percéig 
néni volt olyan nagyszabású transzakció és 
városi kölcsön, amelyben vezető szerepet ne 
a ..Kóos-bank" - -  mert ez volt a nép nyel
vén a Borsod-Miskolei Hitelbank neve —  
vitte volna. A  varas pénzügyi bizottságá
nak majdnem minden ülésén részt vett és 
ha még oly nehezen megoldható probléma 
is volt a terv keresztülviteléhez szükséges 
pénz megszerzése, keresett és talált módot a 
nehézség leküzdésére. Szívós, céltudatos 
munkája eredményeként harmincöt eszten
dő alatt bankja három megyét hálóz át 
fiókjaival és áll megszámlálhatatlan milliói
val a gazdasági élet rendelkezésére.

Politikai szereplése
Az élénk társadalmi életet élő Koós 

Samu nemcsak a városi politikában játszott 
vezető szerepet, de súlyos és döntő szava, 
volt a nagypolitika miskolci eseményeiben

Diogencs lámpájával sem lehet találni em
bert, aki bensőjében meg lenne elégedve a 
kormány politikájával, de ugyancsak el
szántan kell keresni olyan embert is, aki 
ezt nyíltan kimondani, hangoztatni is 
merné. Mert minden megnyilvánulást, 
minden kritikát és hangos szót lefog a féle
lem, az anyagi függőség a kormánytól 
mely sohasem volt ekkora méretű és soha 
ekkora súllyal még nem nehezedett a ngup 
zetre. S ez a főoka a parlament semmin"-" 
verésének is mind a kormány, mind a nem
zet részéről. A  parlament nem képviseli a 
nemzetet, nem képviseli a közvéleményt, 
tehát nem erő, nem komoly és súlyosan 
mérlegelendő faktor a nemzet életében, ha
nem csak pecsét, sigillum a kormány akara
tán. Hogy tehát a kormányt, mely az or- 
szágépitö munkát elvégezni nem tudja s a 
nemzet elégedetlenségét, elkeseredettségét 
a legnagyobb mértékben kivívta maga ellen, 
felválthassa egy másik, uj parlament kell. 
Amely valóban a nemzet egyetemét képvi
seli s igy erő, faktor, sulv lesz. A nemzeti 
szuverenitás kifejezője és hordozója. K/. 
pedig esak egy utón lehetséges —  s itt el
jutunk a magyar élet minden igaz Catojá- 
nak örök Cetcrum eonseo-jához, mely ma 
egyetlen orvosszer a politikai élet minden 
betegségére: a titkos választójoghoz.

Addig minden harc csak donqiiijoteség, ■ 
minden küzdelem ab ovo hiábavaló. S inin* 
dón nyilatkozat —  áprilisi tréfa___ (^ o r s )

Jegyzetek
Azért nem lehet váltógazdasági remis/, r 

a kormányzásban s azért nem lehet komoly 
közeledés a kormány és az ellenzék közölt, 
mert tátongó világnézeti különbségek vá
lasztják el az egységespártot az ellenzéktől 
s igy nincs meg az együttműködés, a koope
ráció lehetősége, mint nyugaton, Angliá
ban vagy Franciaországban, ahol az ellen
zék reámutat egyes gyakorlati problémák 
megoldására is. Nálunk ez nin.es meg. nincs 
komoly, koncepciózus, kormányképes ellen
zék s nincsenek megfelelő érintkezési felü
letek a kormány és az ellenzék között. Kö
rülbelül ezeket mondotta Bethlen István 
gróf szombaton az egyik budapesti lap 
munkatársának. A nyilatkozat nem a szo
kott bethleni. Nem. dodonni. Tiszta. Vilá
gos. És szabatos. Sőt nagyrészt —  igazs i-. 
Csak éppen valamire elfelejtett kitérni a 
miniszterelnök ur. Arra, hogy miért nincs 
komoly, kormányképes ellenzék. íg y  pedig 
az ok bemondása nélkül kissé egyoldalú a 
nyilatkozat. Áprilisi tréfa.

*

S kissé különösen, furcsán hangzik a nyu
gati, angliai és franciaországi példákra 
való hivatkozás. Angliára hivatkozott a mi
niszterelnök ur, ahol az utóbbi tiz pót vá
lasztáson sorra buktak a konzervatív jelöl
tek s csupa ellenzéki került he az alsóházba. 
Nálunk jiedig az ellenzékiek még esak meg 
sem bukhattak, nem volt meg a Uhetö.sé<>

sem arra, hogy mandátumot szerezhe 
nek. Mert, nyílt választás lévén, fölösleges
nek, hiábavalónak, szélmalomharcnak mi
nősítették az ellenzékiek síkra szállni a 
mandátumért. Amelyet formailag az or
szág választóközönsége ad a jelölteknek. 
Hogy valójában ki adja? Azt nem tudjuk. 
De mindenesetre érdekes, hogy az ország
ban esak az lehet képviselővé, akii a min
denható kormány akar. Már pedig Bethlen 
István gróf ellenzéki jelöltnek nem enge
délyez mandátumot. íg y  tehát ellenzék 
nincs. Ami van az titkos kerületekben jött 
be. Azokat pedig természetszerűleg .'gesz 
világ választja, el a kormánypártiaktól. Az 
a világnézet, mely az ellenzékieknek van, 
az egységespárt iaknak pedig nincs. Nincs, 
mert szükségük sincs rá. Hk Bethlenen ke
resztül nézik a világot. S az ö politikai 
•meggyőződését vallják. Ami nagyon helyes 
is, mert minden képviselőnek azt a politi
kát kell vallania és támogatnia, melyet 
i•áhísztóközönséffc kíván.

*

S az ellenzéki gondolat ezen donquijoteiz- 
mussá. degradáltságában s a kormányhata
lom mindenen átütő, mindenre szorongató, 
fojtogató erővel való nyomásában keresen
dő az oka annak a pesszimizmusnak és ener- 
váltságnak, amit Andrássy < I.villa gróf 
megállapít. Hogy az országban soha nem 
észlelt méretű elégedetlenség és elkeserc 
dett ellenzékiség lett nrr: az embereken

Lapunk mai száma 8 oldal. — Ara 10 íillér.
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i.v Választásuknál. a jelölt s/.rmélyén.k 
megválasztása és inogva hiszi ás! biztosiig 
taktikai kémdé-sokben. I.iohtensieiu József 
mellett. a miskolci szabadelvű pártban az 
övé volt a döntő szó.

Törhetetlen hivő volt Tisza Istvánnak • 
azon nagyon kövesek közó tartozóit, akik 
nőm higyták o! a vezért bukása után som. 
lOOő-bon. mikor az egyesült ellouzók nio^ 
buktatta a szabadelvű pártot és a l’ Lsza- 
kormányt. a s/aluidclvii körnek minden 
pénlok-osti értekezletéi' ott volt Koós Samu 
ama kevesek között, akik vozóriikot nem 
hagyták esőmen.

Betegsége és baláia

A múlt óv ok tóbe ívben. Hegedűs Lóránt 
vezetésével kerületi \ ándorgy ülését tar
totta Miskolcon i TK lii;. A gyűlés előké
születeit. mim körzeti clnökö. Koós Samu 
intézte. Pisii>f akkor már >ulyt s botéi* volt. 
A gyűlések lezajló-a után Mécsbe utazott 
régi orvosához: (íroáli tanárhoz, hegy kmi- 
zultáltassa masát. Az orvosi rizst*ólat ered 
menye lesújtó volt. K<>é,s Samu. a báláié
kor csiráit hordta magában: tüdőrákot álla 
pitol! meg röntgen. ment hetet len volt 
December végéi**- állott kezelés alatt. M <r 
már úgy látsz;\tt, hogy nyolcvanegy észtén- 
(lejével is leküzdi a halálos- kórt. hazajö;! 
és bankja évi közgyűlésén még ü elnök 
A felületes szemlélő egy pillanntra - 
hitte volna, hogy a mérleg szédíti" szám- 
oszlopait lejből citáló vezérigazgatónak. : k 
minden felszóllalásra k'nneritően válaszolt 
napjai megvannak számlálva.

Közgyűlés után iámét fájdalmakról pa 
naszkodott. agodó családja újra (írnak ta
nárhoz vitte, ahol kezelés alá vették. Az 
utolsó napokban mintha érezte volna, hogy 
közeledik a vég. türelmetlenkedett, arra 
kérte családját: hozzák haza. Mécstől Mtá- 
ko'loig egyfolytában tette meg az utat s 
husvédvasárnapján estére érkezett haza. 
Hétfőn este fél 8 órakor haláltusa nélkül 
csendesen elaludt. Vele a régi Miskolc 
egyik vezéralakja száll sírba.

A halál Ilire a késő esti órák dacára, vil
lámgyorsan terjedt el a városban s a csalá
dot számosán keresték fel részvét nyilvání
tásukkal.

Szerdán temetik.

A házhelyigénylők ügye
Nyilatkoznak nz érdekelt házhelyesek — A panaszok eredete és  okai

Kossuth-Kaszinó,
mely nem ünnepli március idusát

Sátoraljaújhely t áros főterén egy szobor 
áll: Kossuth Lajos szobra. .1 szobor annak 
emléket őrzi, hogy Kossuth Lajos Zemplén- 
vármegyében született és Sátoréit janjhi Ili
ben kezelte közszereplését a sajtószabad- 
ságért tartott beszédére I.

Sátoraljaújhelyben egy kaszinó is volt 
melyet még Kossuth alapított és amelyből 
kiléptek azok, akiknek tűt vegyes, túl libe- 
heralis volt a társaság. .1 kilépetlek alapí
tották a Xrmzeti Kaszinót és alakult még 
e.gy aj Kaszinó is, mely megakarta őrizni a 
kossuthi hagyományokéit: —  Kossnth-
K aszinó.

Március idusát Sátoraljaújhelyben min 
denki megünnepelte: az iskolák, a hatósá
gok, az egyesüli lek. .1 fő ünnepséget az a 
társadalmi egylet rendezte, melynek meg
alakulása maga is egyenes megtagadása volt 
Kossuth i síméinek.

Mindenki ünnepelt. Csuk egy egyesület 
volt néma: a: az egyesület, mely cimcbcn 
büszkén viseli Kossuth nevet. Mikor min
denki ünnepelt —  ki joggal, ki jog  nélkül, 
ki szívből, ki látszatra —  a Kossuth Kaszinó 
felett néma csendben vonult el március 
idusa.

A  Zemplén vármegye i Kossuth Kaszinó 
feleslegesnek tartotta megüenncpelni már
cius ló -é l Kossuth l. 'jos halálát követő dó
ik évben, az Cr 1929-ik esztendejében.

Csendőrök és kommunisták 
véres összetűzése Rumburgban

Az itteni kommunisták husvét. hétfőjén 
nagygyűlést akartak tartani, azonban a ha
tóságok a gyűlést nem. engedélyezték. így 
is nagy tömeg gyűlt azonban össze reichen- 
bergi, kóblonzi és rumburgi kommunisták
ból. akiket a csendőrök szét akartak oszlat
ni. Ennek következtében azután a tömeg és 
a csendőrség között összetűzésre került sor. 
melynek során több csendőr és több kom
munista tüntető megselH»sült.

Kapunk egyik előző számában nyilvánov 
stgia hoztuk azokat a sokféle panaszokat 
amelyek a föUibirtokrcfo)mtörvéuy alapját 
házhelyhez juttatottak egyes csoportjai ré
széről nap-nap mellett felmerültek. Hitt 
elhatározással adtunk hangot azoknak a p; 
nav-:. knak. amelyek tokép a .Vulpatak; 
örökösöktől megváltott s ezekkel összefüggő 
területeken házhelyeket jegyzők körében 
hónapok óta közszájon forognak s állatidé 
okozó i k ii Iön 1 k íz ö  össze ii t közé st-knek 
I keseredett házhelyesek a miskolci 

sajtót is állandóan ostromolták panasza ik- 
I. épen azért lobot ellen volt kitérni a p i
szok nyilvánosságra hozatala elől.
Ezek olyan tömegüek voltak, hogy csak 
mindkét oldalról érdekeltek meghallga

tása és az egész bonyolult, évek óta húzódó 
processzus minden részének alapos ált au u - 
mányozása után lehetett ;z ügyet helyesen 
ismertetni. Ezért leadtuk egyfelől a pana
szosok- által hangoztatott főbb sérelmeket s 
egyben a vezetőség- egyik tagjának általá
nosságban adott felvilágosításait anélkül, 
hogy ebben az ügyben akár pro. akár 
kontra állást foglaltunk volna.

Most abban a helyzetbe)) vagyunk, hogy 
a szövevényes ügyet minden részletében 
megvilágíthatjuk és azt hisszük, hogy ezzelj 
szolgálatot teszünk miiül az érdekelt há;.- 
helyosvknek. mindaz ügy eddigi intézőin.-k. 
Megjegy zziik. hogy ehelyütt csupán a 
Xádpataky. Szlávik, Malcher. Vöneky é- 
szomszédos területeken létesült házhely. ; 
dolgáról van szó, amelyek Miskolc déli és 
llejöesaba északi részén fekszenek.
„Nem  téglagyárra fizettük be pénzünket1 

A múlt számunkban leközölt kifogásokoi 
felül még a. következő panaszok érkezteti 
hozzánk :

Egy magántisztviselő a következőket 
gásol ja : A most felmutatott nyugták

szerint az engem illető parcella költségei 
óimén 1925-ben egyszer 60.000 koronát, egy- 
zer 10.000 koronát kellett fizetni költség 
imén, amik akkor tekintélyes összegeket 

jelentettek. Máig sem tudom, mire kellettek 
zek s mi eimen követel még most is 

újabb összegeket a vezetőség? Én külön
ben velük semmiféle nexusban nem vagyok, 
semmiféle egyletbe nem léptein be, .semmi- 

közgyűlésen nem voltam, de nem isme
lem el, hogy ilyen szerveknek joguk volna 
felettem és az én pénzem fölött diszponálni. 
Én a kezeim között levő nyugták szerint le
fizettem a telkemért járó összeget, sőt annál 
jóval többet, tehát, joggal megkívánhatom, 
hogy a telkem nevemre irassék. Épen ezért 
nem vagyok hajlandó semmiféle pótlólag 
követelt összeget megfizetni, sem azt elis
merni. hogy bizonyos szerv, vagy vezetőség 
diszponáljon befizetésem sorsa felett s azo
kat téglagyárba, búzába, borba stb. fek
tesse.

Egy adóhivatali tisztviselő a következü
ket mondja ezzel szemben:

—  Igenis van egy megalakult szervezet 
a Nádpataky s szomszédos telkek megváltá
sának vcgreliajtására. Ezt a szervezetet köz

gyűlésen választották s ez a 20 tagból áüé 
választmin.x a nagygyűlés megbízásából 
Irányi .1. nő intézi az ügyeket. Természetes, 
hogy tetemes költségek merültek fel s n.m 
lehetett kívánni, hogy ezeket a vezetőség 
vb je  1 gy a választmány, mint a csoport 
közgyűlése, tudtommal, többször összeült 
jóváhagyta a vezetőség intézkedéseit.
Nem tartották be a bíróság által megál

lapított egységárakat"
—  Kifogásoljuk mindenekelőtt azt. hogy 

a bíróság által megái lapított egységárak 
nem tartattak be. Hibáztatjuk elsősorban, 
hogy a vezetőség, - amely nem tudom, 
kiknek megbízásából lett vezetőség. nem 
vezette elég gonddal és éréi ível az ügyeket. 
Az OEM áltál lefolytatott eljárás során 
olyan „szakértők" véleménye vétetett ala
pul. akiknek úgy szakértelmét és igazságos 
voltát nemcsak én és társaim határozottan 
kétségbevonjuk, el nem ismerjük, de ne le
világítják ;./. OEM és el 1101* tanácsának, 
amelyek éppen a szakértők véleménye alap
ján a mi terhűnkre tetemesen felemelté 
telekegyséírárakat. Hát ehhez kellettek a 
szakértők, akik között volt olyan, aki dii’fa-

cselekmé nyékért letartóztatásba is 
került és hosszú ideig ült. Nos. ilyen ..szak
én ők ellenében miért, nem védett meg ben
nünket a vezetőség? Illetve az ált - la foga
tott „védő" ügyvéd semmit se csinált, m 'g- 
is iratain* pénzünkbe került. Hibáztatjuk 

dszor azt, hegy nem tett. a agy nem tu
dott ellene semmit se tenni, hogy a ház-; 
helyekre megváltott területeknek néhol cgy- 
lutrmadát. néhol meg majdnem felét utcák
ra. közterekre stb. vette el a város. Nem 
akadályozta meg. hogy a város 30 métere 
utcákat hajítson ki a mi drága pénzen meg
vásárolt területeink rovására. Minek 20—  
30 méteres utcákat, óriási tereket foglalni 
cl olyan városrészen, amci\ 20— 30 év 
múlva fog csak a várossal szorosabb nexus
ba kerülni, mig ugyanakkor a város belső 
részeiben és forgalmasabb helyein 6— 10 
méteres főútvonalak vannak. Harmadik ki
fogásunk, hogy az általunk befizetett össze
geket félévi, vagy nagyobb késéssel utalták 
ét a telektulajdonosoknak, sokszor csak ak
kor, amikor mi a kifizetett parcelláknak, 
nevünkre átírását sürgettük.
„Szabályszerű jegyzőkönyvet vezettek" 

Egy másik városi adóhivatali főtisztvi
sel ö másképen nyilatkozott :

-  Kérem, én határozottan állítom, hogy 
szabályszerű megalakulás után közgyűlési 
mandátum alapján vezetik az ügyeket a 
lasztmóny és Irányi Jenő. Minden egyes 
közgyűlésről, választmányi ülésről és érte
kezletről szabályszerű, részletes jegyző
könyv vétetett fel, amelyeket magam lát
tam és olvastam. Azt is tudom, hogy a tény 
lég felmeri)Lt és szükséges kiadások fedezé
sére valóban állapított- meg a vezetőség a 
telekvételáron felül bizonyos költséghozzá 
javulásokat; azonban pontos és részlete- 
számadásokat vezettek, amelyeket úgy tu 
dóm, hogy pénzügyi szakemberek átvizsgál 
tok és rendbenvalóknak találtak.

Versenytárgyalási hirdetmény.
A Miskolci Kereskedők ós Gazdák Köre nyilvános versenytárgyalást 

hirdet székházának tervozett átalakításához és bővítéséhez szükséges 
munkanemek és p e d ig :

J. bontási, 11. fö ld , kőm űves, e lhe lyezőé* vasbeton, 111. ib s . IV . tofcülVilő. V. b á d o g o s \ l 
burko ló , V I I .  p a rk e tt, V i l i .  m ükö  és szobrász. IX . asztalos, lakatos, mázoló és üvegező, X  szo
bafestő, X I .  vízvezeték i és csatornázási. X I I .  v il la iiy v ilű g itn s i m unkák  vá lla la tba  adására.

A já n la t tehe tő  az öszm unkákva, va la m in t az egyes m unka i tem ekre kü lö n -k ü lö n  is.
A já n la t csak a K ö r  á lta l k iadandó űrlap okon  szám m al és be tűve l k i i r t  egységárak

ka l tehető, m e ly  ű rlap ok iv e n k in t e g y  pengő e lőá llítás i áron á tve h e tő k : Ferenczi K á ro ly , 
a Kereskedők és Gazdák Köre elnökének S zéchenyi-u tra  lő . >/. üz le thely iségében, ahova 
az a já n la to k  M zárt és lepecséte lt borítékban 1929 április hó 6 -án  délután 4 óráig 
adhatók bo. A b e n y ú jto tt a já n la to k  ugyanaznap dé lu tán  ti ó ra ko r a K ö r  o lvasó term é
ben fognak az építési b izo ttság  á lta l fe lb o n ta tn i, m e ly a lka lom ná l az a já n la tte vő k , vagy 
azok m egb ízo tta i is jelen lehetnek

A vonatkozó) te rve k  Bloch és S tim m  építész m érnö kük  irodá jában iS /é i-h e iiy i-u irn  
Itt. m e g te k in th e tő k , hol az esetleg- szükséges fe lv ilá gos ítások  i> m «gadnlnak.

A z é p ítte tő  K ií r  fe n tn rt ja  m agának azt n jo g o t, hogy a beérkezett a ján la tok  közül, 
azok végösszegére va ló  te k in te t n é lkü l szabadon választhasson.' vagy u j ve rse nytárgya lást 
hirdessen, va g y  a m unkák  kivételezését más u tó n  biztosítsa. A já n la tte vő k  a já n la tu k  meg- 
tevéséből k ifo ly ó la g  a k ií ró  K ö rre l szemben sem m ifé le  ig é n y t nem tám aszthatunk.

M isko lc . 1»2». m árc iu s 28.
A Miskolci Kereskedők és Gazdák Köp-.

Ferenczi Károly Or. Lédifl Dezső
elnök titka

„Értéktelen téglagyárat vetlek a benyúlt 
pénzből"

E g y  b iz to s í tá s i t is z tv is e lő  a k ö v e tk e z ő k e t 
k ifo g á s o d  a :

—  Éti azon az alapon állok, hogy én tar
tozom a bírósági megállapítás szerint bizo
nyos tcrületvctelárat fizetni a telektulajdo
nosnak. Ezenfelül én senkinek és semmit 
nem tartozom fizetni. Kntolem mégis bizo
nyos hátralékokat követelnek, azon a ei- 
men. hogy bizonyos költségek merültek fel. 
Ezzel szemben én azt tartom, hogy nincs 
helye költségek felszámításának se dologi 
kiadásokra, se személyi dotációkra. Ami az 
utóbbiakat illeti, úgy tudom, hogy a veze
tőség díjtalanul tartozik ellátni teendőit s 
különben is honorálva lettek azzal, hogy a 
csoport a két vezetőnek szabad tolokvála*z- 
tást biztosított, amivel ők éltek is.

Egy másik tisztviselő ezeket mondottá:
—  Egyenesen rosszallóm a vezetőség 

azon eljárást, hogy spekulált a házhelyesek 
által befizetett nagy összegekkel; úgy tu
dom, hogy azokat hol búzába, hol bor, hol 
1 isztüzletekbe fektették bele. süt egy érték
telen téglagyárat vettek a begyült pénzből. 
Ki adott erre felhatalmazást ? Mi jogaimén 
cselekedtek ezt ? Jól tudom, hogy március 
6-án kelt aláírási iveket köröztettek, ame
lyek' szövege szerint az aláíró házhelyének 
felhatalmazzák a vezetőséget, hogy az álta
luk befizetett összegekből a. terület vételárra 
jutó összegeken felüli összegeknek a vezető
ség általi belátásuk szerinti célra és gyü
mölcsöztél esve való felhasználásába beje
gyeznek. Azt is tudom, hogy ezt a nyilat- 
ozatot most is körözik, de legtöbben nem 
rja alá, mert tudják, hogy a vezetőség, ezzel

utólagosan igyekszik magát lefedezni, de
hiába!
Nem a választmányt, hanem az összes
séget kellett volna előbb m egkérdezni a 

téglagyár üg yé be n !

Megkérdeztünk egy pénzügyi főtiszt vi
selőt, akiről tudva van, hogy sokban nem 
azonosítja magát a vezetőség eljárásával és 
a közgyűlésen nyert megbízás folytán át
vizsgálta a vezetőség és csoport számadá
sait. A  következőket mondotta:

— Voltak dolgok, amelyeket nem helye
seltem és most se mindenben helyeslek. A n 
nak idején éppen azért pontos számadáso
kat sürgettem s evégből néJiáínyadmagam
ma! alaposan átvizsgáltam a csoport és ve
zetőség számadásait közgyűlési megbízás 
folytán. A vizsgálat során nemcsak a számí
tások helyességét tettem vizsgálat tárgyá
vá. hanem a kiadáfcok okmányszöldségét és 
helyességét is. Vizsgálatunk eredménye az, 
hogy úgy a pénzkezelést, mint az egész 
ügykezelést a legnagyobb midben és min
dent okmányszerűen igazolva fedezve talál
tunk. Ezen megállapitás természetesen csak 
a számszaki szempontok igazolását jelenti, 
mivel én az érdemi részre, a kiadások szük
ségességének elbírálására nem szorítkoztam, 
íg y  például a téglagyári befektetést ma
gam se helyeslem, legfeljebb elismerem, 
hogy a legjobb szándékkal történt. Ezt kü
lönben a választmány hagyta jóvá, bár he
lyesebb lett volna, ha az összességet kérde
zik meg és attól kapják a felhatalmazást.

Egy állampénztári főtiszt viselő a követ
kezőkép nyilatkozott:

__ A  csoport választmányának felkéré
sére annak idején éu is részt vettem, mint 
a helyi viszonyokkal ismerős, a parcellázás 
megejt ősénél és a paródiák egységárának 
megszabásánál. Mivel a parcellák között 
fekvésük és a talaj milyensége miatt óriási 
eltérés volt érték tekintet éhen, természetes, 
hogy nem lehetett egységes telekárakat szá
mítani s kénytelenek voltunk az igazság 
szempontjából a parcellákat több kategó
riába sorozni és árukat eszerint megszabni. 
Ami a pénzek hova fordítását illeti, tudom, 
hogy a vezetőség régebben borba, búzába, 
lisztbe fektette a pénzt, de ezt egyenesen 
helyeslem, mert ha egyszerűen bankba he
lyezi. vagy magánál kezeli, úgy az 1922—  
1926 közötti koronaromlás idején a szegény 
kisembereket n pénzük automatikus elérték
telenedése folytán súlyos károk érték volna, 
mig igy tudomásom szerint tekintélyes 
többletet eredményezett a liázholyesok ja
vára a befektetés.

érintettől az anyag nagy és bonyolult 
voltára lapunk jövő számában közöljük le 
nz OEM biró és a vezetőség nyilatkozatait, 
valamint az általunk leszűrt tanulságot.

Erzsébet K irályné Szálló
Budapest, IV.. Egyetem-ucca 5.

/(A. Bal város központjában .

60 éve a fővárosi és vidéki úri középosztály találkozó helye, 
nyelmes szoba. — Az étteremben és kávéházban cigányzene, 
a főváros legszebb sörözője. — Polgári árak. , , .......SZABÓ IMRE, vendéglős.

100 modern, ké- 
Az Erzsébet-pince
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Az Attila uj összeállításban biztosan győzött 
a Pesterzsébet-Husos ellen

Kitűnően sikerült Pasztrovies és Pimpi debüje — Attila—Pesterzsébet Húsos 2:0 (1:0) 
Góllövök: Pasztrovlcs, Hifi 1200 néző — Bíró: Salla.v Budapest

Husvét vasárnapjára váratlanul szo
katlan hidog kös/.önött In* és ennek volt 
lulajdonitható, hogy a nngyfontosságu és 
egyben legizgalmasabb bajnoki mérkőzé
sen oly kevés szánni közönség jelent meg. 
Az Attila-hivök tábora dideregve nézte 
végig az elkeseredett küzdelmet. Nagy 
volt az érdeklődés azért is. mert az Attila 
uj összeállításban szerepelt. l r,,v a half- 
sorban, mint a csatársor két szélső poszt
ján történt változás. A halfsorban Bn- 
naszkievies helyére az erős fizikumai Ja- 
novitzot állították be. inig a csatársorba 
a régi két szélsőt felcserélve. Pimpi és 
Pasztrovies került. Meg koll állapita
nunk. hogy mindhárom játékos beállítá
sával nemcsak jobb lett a csapat, de. úgy 
látszik, végleges megoldást nyert a csa
társor összeállítása is. Ezzel a csapattal, 
a mutatott játék alapján bátran mehet 
tovább az Attila a bajnoki küzdelmekbe.

Az A/tila
Mindenekelőtt le kell szögeznünk, hogy 

a mérkőzést az Attila védelme nyerte 
meg. Szemzőnek néni volt sok dolga, míg 
Kutik és Dalikénak ugyancsak harcol- 
niok kellett és ebben feladatuk magasla
tán állottka. A halfsor a szokott tonná
ját játszotta ki. .Tanovilz beállításával a 
fedezetsor klasszissal lelt jobb. Pruha és 
Maszlonka elejétől végig, eredményesen 
tartották fel az ellenfél csatárainak tá
madásait. de nem kisebb része volt ebben 
Janovitznak sem. A csatársorban megle
petést keltett a belsők gyenge játéko és 
feltűnő gólképtelensége. A halfsor tömte 
őket labdával és a kiváló szélsők által ki
dolgozott. szebbnél-szebb helyzeteket 
hagyták kiaknázatlanul. Hifinek, —  bár 
nagy igyekezettel dolgozott —  nem volt 
szerencséje és közelről küldött lövései 
közül esalc egy talált utat a kapuba. Sik- 
lóssy és Mühoray állandó labdatologatá
saikkal tették próbára a közönség ide
geit. Nagyon is akartak, ez volt a bajuk. 
Állandóan elkalandoztak és ez volt az 
oka annak, hogy az egyébként kitűnő 
pesterzsébeti Kekkek eredményesen vé
gezhették munkájukat. A z egész csatár
sorból akét szélső játéka emelkedett ki. 
Pasztrovies debüje kétségtelenül nagy
szerűen sikerült. Lövése, gyorsasága ki
váló. Egyáltalán nem. látszott meg rajta 
a hosszú kényszerpihenő. Pimpi végre a 
régi megszokott posztjára : halszélre ke
rült. Bár rajta egy kissé meglátszott a 
tréninghiány, azonban észszerű okos já
tékával bebizonyította, hogy állandó tag
ja lehet a csatársornak.

A  Pesterzsébet— Húsos
A  Pesterzsébet— Húsos, hírének meg

felelően, erős ellenfélnek bizonyult. A  vé
delem —  a mutatott játék alapján —  fe 
lülmúlta helyenként az Attila védelmét. 
Bereczky régi ismerős, játékával a me
zőny legjobbjává kvalifikálta magát, de 
nem sokkal maradt mögötte Fieger sem. 
A  halfsor nem bírt ellenállni az Attila 
állandó ostromának és csak a két bekk- 
nek sikerült széjjel rombolni az Attila 
szélsői által vezetett sorozatos támadáso
kat. A csatársor meglehetősen gyenge. 
Emlitédreméltó játékot csak a Selmeh—  
Mestynnek szárny produkált, inig egyéni
leg Bikát lehet kiemelni.

A  játék
Dideregve vonultak a pályára a csapa

tok és a közönség feszült várakozása köz
ben a következőkép álltak fe l :

A ttila : Szemző. Kutik— Dunkó. Masz
lonka — Pruh a — J a n o v i t z. Pimpi— S ik -
lóssy— Mnhoray— R iff— Pasztrovies

Pesterzsébet— Húsos: Bereczky. Fieger 
— VVeisz. Taltnáes— Molezer Tym, (ia- 
razsi— Bajor— Bika— Schueh— Ányos.

A vendégcsapat kezdése után mindkét fél 
hatalmas lendülettel fekszik a játékba. Rö
vid ideig tartó hullámzó játék után a lab
dát Pruha kaparintja magához, ki már is 
szöktetni akarja Pimpit, de faulttal meg
állítják. A megitélt szabadrúgást Maszlonka 
lövi es .‘50 méterről küldött bombája máris 
munkál ad Bercczkynek. Ezután ismét hűl 
lámzó mezőnyjáték folyik és látszik, hogy 
a vendégcsapat respektabilis ellenfél. Az 
ötödik pereikül Attila támadás után szabad
rúgás Pesterzsébet ellen, de a lti-osrál f i i  f f  
a kapu mellé lő. Bereczky kirúgását Mas/, 
louka stoppolja, majd egyedül viszi ’a lab
dát és ügyesen Riffhez továbbit. R iff pedig

a itsztán álló Siklóssyhoz passzol, akinél, 
lön'se hajszálnyira a kapu felé kerül. A ti
zedik percben Pimpi egyedül lefut és ideá
lis beadását isméi Siklássá kapj... d< a lö
vés megint eélt téveszt.

Most a vendégcsapat is erőteljes táma
dásba kezd. Bika Mextyaneket szökteti, a 
jeles szélső nvilsebosen lefut és beadás he
lyet lő, de Szemző biztosan ment. A tizen
nyolcadik percben izgalmas pillanat. Jano- 
vitz Puszi roviesot szökteti, hosszú, elveszett
nek hitt labdáját gyönyörű snrinttel még 
elfogja és előírás szerint iveit beadásai a 
tisztán állé, I l i  f f  g ge n gén a kapura lövi. 
Már gólnak is látszik, midőn Fieger az utol
só pillanatban a kapuból kipöcköli, de Sik
lass g a labdái elcsípi, de gyenge falsos lö
vése a kapu mellé megy. A 25. percben Ku
tik félpályáról küldött szabadrúgását Be
reczky nehezen fogja. A 30. percben Jano- 
vitz erélyesen szereli szélsőjét, majd Masz- 
‘unkához passzol, aki szökteti Pimpit. Pim
pi egyedül rohan, majd gyönyörű áthúzá
sával Sikléiss. megugrik és tiz méterről 
Iromiba lövést ereszt meg a jobb felső sarok 
felé. Bereczky szí mpillantás alatt, mint 
macska nyúlik el n levegőben s ritkán lár 
tott robiuzonáddal még a levegőben úszva 
húzza magához a labdái. Védés közben meg 
is sérül, de komolyabb baja nem történt. 
Az Attila a közönség biztatására újabb tá
madásba kezd. Pasztrovies imponáló stílus
ban és Pim pi vei egy etemben a szélen egy
más után ismétlik meg veszélyes lefutásai
kat, azonban a beadott labdákat a belsők a 
legbiztosabb gólhelyzetekben elrontják. 
H ifi és Siklóssy lövéseit nem kíséri szeren
cse. A hannincnyolcadik percben Pimpi be- 
adá.sát R iff két lépésről már csak a kezével 
tudja Bereczky melléhez üt ni.

A Pesterzsébet támadásai bár emlitésre- 
méltóak. azonban egyszer sem kerülnek gól
helyzetbe és igy a játék inkább a Pesterzsé
bet térfelén folyik. Mindkét csapat elkese
redetten küzd a vezető gól megszerzéséért, 
fis ezért kíméletlen játékot folytatnak, 
azonban a bíró erősen fogja a mérkőzést és 
minden legkisebb durvaságot a legnagyobb 
szigorral torol meg. .1 csajxitok is érzik a 
közönséggel egy HM, hogy a vezető gól a le
vegőben lúg. Nem is várat sokáig magára. 
Pesterzsélx't góllal kecsegtető veszélyes tá
madását Dankó megállítja és felszabadító 
rúgás helyett laposan Maszlonkához passzol. 
Maszlonka egyedül viszi a labdát, majd Sik- 
lóssyhoz továbbit. Siklóssy pedig abban a 
pillanatban már is Pimpit küldi rohamra. 
Pimpi a m i futó bekk mellet! elhúz, majd 
a felpattanó labdái a régi Pimpire emlékez
te léi húzással halszélről a kapu felé irány if
jú, midőn Pasztrovies hatalmas rössel bef ut
va a meglepődött Bereczky mellett élesen a 
hálóba fejeli. (1 :0 )

A gól lelket önt a csapatba. Kezdés után 
Pesterzsébet még erősebben játszik, de az 
Attila halfsoránál tovább nem bírnak jut
ni. A félidő utolsó percében Siklóssy trst- 
csollel ügyesen megtéveszti Fiegert. de lö
vés helyett Riffhez passzol, kinek közelről 
küldött lövése megint a kapu mellé kerül.

A II. félidő
Szünet után az Attila kezd. de a játék 

irányítását Pesterzsébet veszi át. Bgymas
inán vezetik a fürge csatárok veszélyes tá
madásaikat és Kutik— Dunkó btkkpár csuk 
nagy erő feszit essél tudják fenntartani a 
megújuló rohamokat. Az Attila határozot
tan visszaesik és már mindenki a kiegyenlí
tő gólt várja. Az egész csatársor megáll, 
úgyszólván lézengenek a pályán és csak a 
halfsor dolgozik rendületlenül. A tizedik 
percben Muhoray Pa szí roviesot szökteti. A 
kitűnő jobbszélső egyedül száguld a kapu 
felé, de lövés előtt a bíró éréthetetlcnül 
megállítja. Most a Pcstcrzsbet esik vissza 
és az egész csapatból csak a közvetlen véde
lem tartja magát. Az Attila ezt eszi -veszi 
és ki is használja. A huszonnyolcadik perc
ben mintaszerű támadás. Janovitz Prolié
hoz passzol, ki gyengén Pimpit szökteti. A 
rossz labda már ugylátszik, hogy a bekk 
zsákmánya, midőn Pimpi testcsellel megté
veszti és magát szöktetve a komirvonalról 
küldött beadása, repül Bereczky kapuja fe
lé, amit Bereczky kiüt, de Ki f f  fe jje l már 
is a hálóba további!ja. Mindenki örül a gól
nak, midőn a hivó Pasztrovies offszeidja 
címén érvényteleníti. Az Attila nem enged, 
mig a vendégcsapat kiegyenlítő gólra törek
szik és ezért utolsó erőfeszítéssel a Pesterzse 
l>ct is rákapcsol, fiivezeti s játék folyik 
mindkét részről. Kulik felszabadító rúgá
sával Pasztrovies imponáló stílusban lefut 
és beadása a tisztán álló Muhoray hoz kerül

Az Attila a vasárnapi erős mérkőzéssel 
a lábában és tartalékosán ment le Debre
cenbe, hogy ősi riválisával mérje össze ere
jét a Vidéki Kupában. A Bocskay már na
pokkal ezelőtt lázasan készülődött annál is 
inkább, mivel nagy súlyt fektetett az Attila 
legyőzésére. Ez —  bár nehéz küzdelem 
árán sikerült is és 0 :0-ás félidő után Kc- 
viczky góljával, valamint a Detlrich által 
góllá értékesített 1 Lessel 2:0 arányban ve
reséget szenvedett az Attila. Az Attila tar
talékosai! volt kénytelen kiállani s pedig a 
halfsorban Pruha helyén Baneszkievics sze
repelt, inig a csatársorban Hifi* és Pasztro- 
vi.es helyén Pomázy, illetve Klek játszott.

M EIN L K Á V É
THDEE ST9RS HE9EHÉH

A legnemesebb fajtákból 
ínyencek és hozzáértők 
számára összeállított illa
tos keverék.

Egynegyed kg. ára P 3”20

Miskolci fióküzlet: 
Széchenyi-utca 15. 
T e l e f o n :  10-13

már éppen lőni akar, midőn Siklóssy elha- 
lásza előle a labdát és erőtlenül a kapu mel
lé lövi. A szélsők most egyéni akciókkal kí
sérleteznek. de eredménytelenül. Teljes A t
tila lolny alakul ki, de épp úgy, mint az el
ső félidőben, a belsők biztosnak látszó gól
helyzeteket hagynak kihasználatlanul. Már 
mindenki belenyugodott az eredménybe, 
midőn Mi.-Ivánok faultja miatt a 43-ilt 
percben szabadrúgás Pesterzsébet ellen. A 
labdához Maszlonka áll és nagy rössel lö
vésre készül, midőn meggondolja magát és 
gyengén a tisztán álló Riffhez tálal, l i if f  
pedig szempillantás alatt az üresen maradi 
jobbsarokba helyűi a labdát. (2 :0 ) A  gól 
után az Attila csak az eredmény megtartá
sára törekszik, ami sikerül is és Attila tá
madással ér véget a mérkőzés.

Sállá y budapesti bíró cröskézzel, kifogás
talanul vezette a mérkőzést cs neki kösz ön - 
In lő. hogy a játék nem durvult el.

Barna Imre.

jobbam mint az, hogy a második félidőben 
a biró Markost és .fanovitzot durva, játék 
miatt kiáll it a ni volt kénytelen. Mint az 
eredményből is láthatjuk —  az első félidő
ben még bírta az iramot az Attila.-de már 
a második félidőben nem tudtak ellenállani 
a kompletten felállott Bocskay csatársorá
nak. Az Attila csonka csatársora ép úgy, 
mint Pestcrzsébct-Uusos ellen sorra hagyta 
ki a biztos gólhelyzeteket. Hiányzott a kö
zönség, mely ily alkalmakkor az A ttilát v i
déki útjára kisérni szokta, no meg az ide
gen pálya és az előző napi mérkőzés erősen 
méghandieepclte a hiányos összeállitásu 
csapatot. Ezzel a vereségével az Attila el
vesztette első helyét a Vidéki Kupában. A 
Bocskay sokra értékeli az Attila felett ara
tott győzelmét, mivel csak most sikerüli 
első Ízben legyőznie a másodosztálya A tti
lát.

A Pesterzsébet— Húsos 5:0-ra győzött 
hétfőn

Husvét hétfőjén kevés érdeklődő mellett 
folyt le a Pesteiv.sbet-Húsos második mér
kőzése. Az Attila tartalék csapatának kine
vezett kombinált együttes volt a Pesterzsé
bet ellenfele. A játék gyenge sportot nyúj
tott. A vendégcsapat kénve-kedve szerint 
bánt el ellenfelével és unalmas játék után 
5:0-ia győzött.

A  MMTE veresége a Vasgyárban

Hétfőn az MMTE a DVTK-val játszott a
vasgyári pályán, mely mérkőzés alkalmával 
a n unká.s csapat meg nem érdemelt veres
sél’ . szenvedni. A DVTK 2:0-ra győzött 
és a mérkőzés aU almával egy szerencsétlen 
összofejclés következtében Hova agyrázkó
dást szenvedett. A munkás csatárai sok 
biztos gólhelyzetet hagytak ki. A  DVTK 
előző nap Nyíregyházán vendégszerepeit és 
egy ottani kombinált együttestől 3 :0-ra ki
kapott.

■ --------- - ~ I.A K .4 S  --------- " ■ ■ ■

K g y  k é tá gya s  k lilön b e já ra tu  

b ú torozo tt s zo b a  a zon n a l Id ád é  

W erb ö ezy -u tca  t5. F r ie d n é l.

G y a p ju íío íim
| o  fangyos Ja v í Íz o S B c u i pufid, 
m ga fm a s és Bdtytios marad.

A  tartalékos éc fáradt Attila 2 :0 -ra  kikapott 
a komplett Bocskaytól a Vidéki kupában

Durva mérkőzés. Goilövők: Reviczky és Dettrich 11-esből.# 
Markost és Janovitzot a második félidőben kiállították.

Az erős iramú mérkőzést mi sem jellemzi
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A duaai népek tragédiája
Surányi Lajos politikai röpirata, magyar 
nyelven megjelent 1929-ben, nyomatott 

a Magyar Jövö nyomdájában
Nemrégiben hagyta «*1 a sajtót fönti ei- 

wou egy 36 oldalas tanulmány, amelynek 
adatai nagyrészt ismertek mar a ma* 
gyarság előtt, de a kis füzet kétségt«■ i■ - 
nül szenzációs, különös* ti. na írója egyt- 
niségét. politikai liovatartozamlóságá! 
vi'ss/.ilk figyelembe. Surányi a r»-ui l, *K| - 
magyarorszáp egy i k legtekintélyesebb 
munkásveaére volt. A L*\*lvidék munká
sainak tízezrei mozdultak meg « gy sza
vára. ha a munkásmozgalomban valamely 
cél érdekében síkra kellett szállni. 
Ugyanígy megmozgatta a cseh megszállás 
kezdetén —  amiért Joscfstmltba inter
nálták —  és később is a munkásságot a 
megszállott terület- magyarságának egye
temes érdekében: az állampolgárság1, 
nyelvhasználati és kiutasitási ügyekben.

Szerkesztői asztalánál és a parlament
ben egyaránt megállta helyet. Mimiket 
helyen bátran harcolt és követelte a cseh 
kormánytól, hogy legalább <> trianoni sur- 
:ődés állal biztositól! jogokat adjál; meg a 
magyarságnak.

Támadásai egyre kellemetlenebbek let
tek Masarvk kormányának s ezért előbb 
megkörnyékezték, fölajánlották számara 
ogy magyar nyelvű kormánylap jól 1 in
tett vezető pozícióját: kilátásba helyez
ték az egyik munkásbiztositó pénztári 
igazgatói állást, majd megindították el
lene'a hajszát. Uikkii. parlamenti telszo- 
lalásai a képzett politikus körültekinté
sével készültek, Ránnoimyire is tama- 
dóak voltak, itt nem lehetett belekapasz
kodni. nem lehetett bíróság elé állítani, 
hogy kedvük szerint ítéltessék el.

De találtak más sebezhető pontot. Da
cára. hogy évtizedek óta Kassán lakott. 
megfosztották illetőségétől, állam polgársá
gától s igy elveszitctlc képviselni mandátu
mát is. Kiütötték a szótól és kiütöttek a tol
lat a kezéből. A csehek tudtak, hogy így 
,gv csapásra kettőt találnak: burányit es 
rajta keresztül a magyar munkásmozgal
mat, amely azideig az egyedüli egysége
sen szervezett erő volt a cseh túlzások
kal szemben.

Surányi némaságra lett kárhoztatva, 
indexre téve: ha valami incidens történt 
a határon, vagy egy cseh kémét fogtak e 
Magyarországon, a csehek rögtön a ki
utasítással való retorzióhoz nyúltak es 
Surányi elsők között szerepelt. Nem egv 
alkalommal a határról hozták vissza 
kétségbeesett családjához. ..Magyaron''- 
nak nevezték s a csehek vele szemben ezt 
annál súlyosabb vádnak vették, mert 
szocialista volt s gyermekeit magyar is
kolába járatta s amig el nem némitottak. 
a magyar iskolákat követelte s tiltako
zott. azok bezárása ellen.

A  munkásmozgalom vezetése közben 
túlzók kezébe került. A Surányi szer
kesztősége idején napi 10.000 példány szá
mot elérő munkásnapilapot rövidesen 
hetilappá züllesztették le s a munkássá
got bolsevizálták, szétforgácsolták ^  cse
hek nagy örömére. Surányi nélkülözött 
és várta, hogy a nagyhanggal beígért 
állampolgársági uj törvény talán megad
ja. vagy visszaadja állampolgárságát s 
akkor újra felemeli szavát. Végül is a 
hétévi reménytelen várakozás után elha
tározta. hogy elhagyja Csehszlovákiát s 
világgá kiáltja a cseh inspirációra történt 
trianoni borzalmakat, különösen a ma
gyar munkásság sorsát illetőleg.

Szocialislaságát nem tagadja meg s ál
láspontjának igazolására Engels!, Da
ramit. Kunfit idézi. Ezek közt is különö
sen érdekes Garami egy régi. 1916-ban irt 
cikkéből való következő idézet: ..A magyar
országi munkásosztálynak épp olyan kevéssé 
érdeke Magyarország szét darabolása, mint 
u ralkodóosztálya ivei k.

Röpiratában kifejti, hogy az újonnan 
alakult ketrecállamok mennyire útját 
állják nemcsak a magyar, de. az egyete
mes európai fejlődésnek s rámutat azok
ra a korlátlan fejlődési lehetőségekre, 
amelyek a területek újraegyesítésével be
következnének s amelynek folytán mini
mumra csökkenne Középeurópába u a 
munkanélküliség és emelkedne a jólét,

A  kis füzet, mely méltán tarthat, min
denki érdeklődésére számot. 60 fillér s 
kapható minden könyvkereskedésbem

Mozog a föld Lillafüreden
Hegyek-völgyek tűnnek el, vizek folyása megváltozik 

talaj a lakók lába alatt is
Mozog a

Gyönyörű napsütéses, igazi tavaszi dél
után. A Miskolc— Diósgyőr közötti terü
letekről már lassan eltakarodik a hóle- 
|A‘ l, melynek helyén viz borítja a földe
ket : a tavaszi vetés zöldje azonban nem 
zsendül a fagyott, halott földből sehon
nan. Diósgyőrön túl már újra téli tájék 
fogad, benn a hegyek között meg való
ságos havasi tájak között robog a sin- 
autó. ahol az erdős hegyoldalak félméte
res szüzhavát semmi sem háborítja, leg
feljebb egv-egy nyúl. vagy róka lábnyo
mai látszanak. Lillafüreden térdig érő 
hóba sziliünk le arasznyi vastag jégpán
célon csúszkálunk.
Hegy, amelyik egy hónap múlva nem lesz

Az erdei vasút állomása a palotaszál
lón túllévő, mintegy 10— lő méteres ma
gaslaton volt. Most ez a hegy eltűnőiéi
ben vau. ogy hónap múlva teljesen le
hordják a kubikosok tömegei, akik csá- 
k á n y a i k k a 1. f ur i k ja ik kai n a pról-i í a pra 
fogyasztják, valósággal beleeszik ma
gukat.

A lillafüredi vasúti állomásnak ma mér 
csak a sínjei vannak meg s mellettük 
pár lépésnyi földsáv. A Sziliva patak ré
szére uj sziklameder készül, amely egye
nes vonalban kényszeríti a megszelídült 
zöld patakot a eseppkőbnrlang feletti viz-

Mimle.mil t munkások serege ront-bont; 
berregnek az elektromos fúrók s a fehér 
hóval takart hegyoldalak sokszorosad ve
rik vissza a Wcidlieh-villa mögötti alag- 
utrobbantás dörejét.

A z  építésvezető miniszteri tanácsos 
nyilatkozata

Olyan nagyarányú munkálatok per
spektívája bontakozik ki előttünk, hogy 
kételkedni kezdünk, vájjon lehetséges 
lesz-e a palotaszálló és fürdőtelep meg
nyitása czidén június 29-ére. ahogyan 
beígérték.

Meg is mondjuk ezt őszintén az éppen 
odaérkező Schlosser István miniszteri ta
nácsosnak. aki a lillafüredi építkezéseket, 
irányítja. Mosolyogva legyint, kezével.

—  Dehogy nem leszünk készen! Kész 
leszünk mindennel június 29-ére s akkor 
feltétlenül megnyitjuk a palotaszállót 
minden körülmények között.

—  De hiszen ezek az óriási tercpnivol- 
lálási környékrendezési munkálatok, 
azok teljes befejezése legalább is két esz
tendőt igényelnek! —  mondjuk hitetlen
kedv.. A miniszteri tanácsos nem sértő
dik meg. csak keménynézésü szeme csil
lan meg s energikusan válaszol:

—  Két év ? Félév alatt s megnyitásra 
kész leszünk, ha törik, ha szakad. Amit 
itt látunk abelyel-t a megnyitásra méltó 
kerete lesz a pnlotaszállónak.

—  Es a fúrás és a melegvíz? —  kérdez
zük óvatosan.

* Zseriényí Gyula fénykép-műter
me, Szécbonyi-u. 105. I. cm. \ Magyar 
Olasz bank fölött,

mii r 
1110-

sak

—  Az is meglesz akkorra. Kár az új
ságoknak addig tárgyalni a dolgot és hi
tetlenkedni. mindösszv 190 méternyi nivó- 
különbség van hátra, ha ezt figyelembe 
vesszük, semmi okunk sincs kétkedni Pa- 
vav Vajnában.

—  fis a Palota-szálló alatti községgel 
mi lesz? —  kérdezzük. —  Az ottani vis
kók. trágyadombok, árnyékszékek aligha 
adnak méltó környezetet es kívánatos 
látnivalót a Palota-szállónak és milliár
dos vendégeinek.

A ministzeri tanácsos e kérdésre 
.zárkózottál»b lesz. Diplomatikusan 
solyogva kerüli a fele letet:

—  Hát bizony... bizony...! Majd 
lesz valami.

Harc az erdökincstar 
és a hámori lakosság között

Többször megírtuk már. hogy a palota- 
szállóval kapcsolatos építkezések es ren
dezési munkálatok céljaira az erdőkine 
tár kénytelen volt a Hámor község lako
sai áltai használt házakat és területeket 
igénybe venni. Az eddig igénybevett te
rületek és házak helyett a kincstár a ki 
telepített lakosoknak más helyütt adott 
területet s lebontott házaik helyett csinos 
és egészséges házakat épített másutt. A 
tovább itervek újabb területek igénybe
vételét és házak lebontását teszik szüksé
gessé. amelyek a falu tekintélyes részé 
nek megszüntetését jelentenék. Ezek 
megszüntetések nemcsak a lakosság te
kintélyes részét érintenék, hanem több 
évtizedes, ipari, kereskedelmi üzleteket 
szüntetnek meg, amelyek tradicionális, 
virágzó egzisztenciákat jelentenek. Ter
mészetes. hogy a kicsiny földjükhöz és 
több évtizedes biztos egzisztenciájukhoz 
makacsul ragaszkodnak az illetők s leg
feljebb az ezek tekintetbevételével tör
ténő megfelelő összegű kártalanítás 
tén hajlandók területükről, házukról le
mondani, ami méltányos is.
A  kincstár jogügyi megbízottai ann; 

orvé alatt, hogy az úrbéri időkből maradt 
és máig is rendezetlen jogi helyzetet ron 
dezni kívánják: a lakossággal aláírattok 
egy bérleti szerződést, amelyben az illő 
tök elismerik, hogy egyszerű haszonbér 
lökként használják a területeiket, amely 
bérlet iszerzödést a kincstár 3 hó alatt 
minden különösebb indokolás nélkül fel
mondhat és visszaveheti a területet 
rajta levő építmények általa megszabott 
megtérítést- mellett, egyben az ingatlanok 
átruházását megtiltja a szerződésben. A 
lakosság, mely csupa egyszerű kincstári 
vagy attól függő alkalmazott, nagyobb- 
részben nem merte megtagadni a rá néz
ve súlyos anyagi és jogi hátrányt jelentő 
szerződés aláírását s ezáltal a kincstár
nak módja nyílt arra. hogy szinte áldozat 
nélkül jusson hozzá a falu területéhez. 
Akik kevesen nem Írták alá, azokkal

szemlén különböző ivpresszáliákat he
lyeztek kilátásba és ki vannak téve an
nak. hogy a kincstár ezeket ellenük al
kalmazni is fogja.

A  megyei árvaszék károsnak nyilvánítja 
a lakosságra oktrojált szerződéseket

A jogügyi igazgatóság és erdőkincstár 
állal a lakosságra oktrojált és a lakosság 
álla! aláírni kényszerült szerződések a la
kosság körében nagy nyugtalanságot, és sú
lyos aggodalmakat keltettek. Sajnos, nem 
volt senki, aki a súlyos jogfosztás miatt vé
delmébe vette volna a lakosságot.  ̂oltak. 
akik panaszkodni merészkedtek, s voltak, 
akik a tömeges jogfosztásra és ezzel szemben 
a lakosság megvédésére fölhívták a közigaz
gatási hatóságok figyelmét. A mai kor
mányrendszernek minden téren tapasztal
ható túlsúlya mellett azonban sem a főszol
gabíró. sem az alispán nem vállalkoztak er
re. hanem kitértek előle, s a bírósághoz uta
sították a pnnaszkodóknt. Természetes, hogy 
a hatalmas kincstárral szemben a szegény 
lakosság még csak gondolni se mer a költsé
ges és hosszadalmas perre, mindazonáltal 
voltak, akik érdekeik megvédésére tényleg a 
bii'ósághoz fordultak.

Hivatása magaslatára emelkedett a var
megyei árvaszék. amidőn a hámori kény- 
szerszerződések körül a kiskorúakat érdek
lők hozó kerültek jóváhagyás végett.

A vármegyei árvaszék ugyanis di\ Mól- 
vár József árva széki ügyész véleménye 
alapján megállapította, hogy a jogügyi 
igazgatóság által a lakossággal aláíratott 
szerződések voltaképen a kincstár javára 
egyoldalúan jogi és anyagi hasznot jelentő 
oly szerződések, amelyek az érdekeltekre a 
mai jogi helyzetet káros irányban megvál
toztatják s ezért az árvaszék a jóváhagyást 
a kiskornak érdekében megtagadta. Ezáltal 
ezen szerződések érvénytelenekké váltak.

A kincstár nem adja ki a szerződést és 
bekebelezési engedélyt a kitelepítettek 

részére
Még jobban jellemzi a kincstár eljárását 

egy másik körülmény. A palotaszálló részé
re igénybevett területekről máshová kitele
pített lakosság részére uj területeket, jelölt 
ki és uj lakóházakat épített a kincstár. El 
kell ismerni, hogy a lakosság bizonyos te
kintetben jól járt a cserével, mert régi 
egészségtelen viskói helyett, egészséges, csi
nos házakat kapott. Azonban az állam ré
széről polgáraival szemben ez természetsze
rű kötelesség volt. még akkor is. ha ezért 
bizonyos áldozatokat kellett hoznia.

agy óbb baj azonban az, hogy a kincstár 
máig sem adta ki az uj telek és háztulajdo
nosok részére sem a jóváhagyott szerződést, 
sem a telekkönyvi átírást. Ugyanis ennek 
kiadását ahhoz a korlátozó feltételekhez kö
ti, hogy az elővásárlási jog a kincstárt il
lesse. Ebbe pedig a lakosság nem akar bele
menni, mert továbbra is alárendeltségi és 
kötött viszonylatban maradna és mert csök
kentené magántulajdona értékét, holott ide
je volna, hogy a régi urberiseg utolso ma
radványai is eltűnjenek.

Sok ezren vásárolnak előleg nélkül, több havi hitelre, kamatmentesen

TAXARÉKOSSÁG“ -i rendszerrelu
az alanti cégeknél, kirakati készpénzáron és csak junius elsején kezdenek fizetni.

A „Takarékosság**-! vásárlási könyvecskét Miskolcon, Kossuth-utca 1. szám  alatti központi irodánkban (Telefon 10-10) 
lehet igényelni. Lnnék kiállítása díjmentes s a vásárlás nem kötelező. Ön szükségletei beszerzésénél nincsen csupán egy üzlethez kötve, 
ahol esetleg nem kapja meg azt az árucikket, amit koros, hanem az alanti cégek között igényének és ízlésének megfelelően szabadon választhat. 

A  fizetés azonban kimutatásunk alapján a hó elején csak egy  helyen történik, akárhány cégnél vásárolt is.

B útorok : *
Miskolci Faárugyár Rt. Yav-ut 27.

Cipők:
Gerhardt, Szécheuyi-utea 10.
H uszovszky Sándor, Széchenyi-utca «.
Klein Sándor, Városháztér II.

Divatáruk, rövidáruk:
Ecker, Kiéin, S ugár, Széchenyi-utca Ő2 
Feuers&ein Aladár, Széehenyi-uton 8ő.
Gólya -áruhaz, Zsolcai-kapu 1.
Halm os Mór, Városháztér lő.
Méth Jen ő, Sxéc.henyi-utca f>4 
Rosenbeig Gy. és Testv., Széchenyi-u.
Salgó Árm in, Széchenyi-utca 10.
Székely Ernő, $zéchonyi-utca 27. és Hő 

Díszműáru, játékszerek:
Bodnár Dezső, Széchenyi-utca 10.

Fa és szén:
Spielberger, Yny-ut 12. Telefon : <-39.

Fényképész:
Rosenblatt, Széchenyi-utca Oü.

Férfiszabó:
Litfmann Ignác, S/.échenyi-utca ló.

Fürdőhelyek:
a Tátrában é> az adriai tengerparton.

Angol és hizlalandó keresztezett m alacok és süldők több lm

Széchenyi-utca 48. 
ichenyi-utcn 4H. 
iházter lő.

Férfidivat:
Berkovits Ferenc 
Grünwald Ede, s.
Halmos Mór, Ván

Férfii- és gyermekruhák:
Pataki Som a, Széchenyi-utca Ő.Ó, 
Plattner Károly L,, Széchenyi-utca (»2. 
Székely, Győri, Morvái, Széchenyi-u.

Illatszerek, piperecikkek :
Forgács Andor, Széchenyi-ütni 48. 

Kézimunka:
Cedeon Nővérek, Széchenyi-utca 3<>.

Keztyük, fűzők, harisnyák : 
Xálnai kötszerész, Széchenyi-utca r»8. 

Könyvek, gramofonok:

48.

László Ervin,

N ő i kalapok :
Bojtár Jolán, Hunyadi-utca ó. 
Kovács Lípótné, S/éciimyi-ut< 
Leopoid Janka, Szérhonyi-utc 

Nyomdák:
Magyar Jövö  Rt., Ilun.adi-ut 

ölei Könyvnyom da Rt

N ői ruhák:
Hungária Divatház, Széchenyi-utca ö(>. 
Ifj. Klein József, Széchenyi-utca 60. 

Órák, ékszerek:
Klein Sám uel, Széchenyi-utra. lló 
Nagy Albert pályaórás, Zsolcui-kapu. 
Váradi Sám uel, Széchenyi-utca 2.

Posztók:
Merinó Rt., Széchenyi-utca 27.

Rádió, v ili cikkek:
Gürtter Arisztid, Széchenyi-utca ii.

Szobafestő és mázoló: 
Doszpoiy Lajos, Pnlóczy-utca l'.i 

Szőnyegek:
F.eker, Klein, Sugár, s , v utca 
Rosenberg Testverek, s é in \ i  utca ő

Szűcs:
Lukács Pál, .Széchenyi-utca :i

Töltőtollak, papíráruk : 
Schvarc-nyom da, *' Széchenyi- . (>u 

is. üveg  és porcellán:
26. Koós Som a, •'/.écbenyi-utca Ki.

Pfliegler 9. Ferenc, S/échi-i\i u,.a s.
Varrógépek v i l i  cikkek : 

Schw oitzer Varrógép, vi-««tc-n 71
Jenkepusziai gazdaság. ’iVKii. : M- i.olc 10— 20.
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Uj adatokat kér a kereskedelemügyi miniszter

A Miskolcon elért haszonból épiti 
vidéki hálózatát a villamos-társaság

A vidéki hálózat kedvezőtlenül befolyásolja a miskolbi áram -egységárakat 
A vidék adatai nélkül nem dönthet a kereskedelemügyi miniszter

Miskol., Április J. 

A mitürtöki tan csillést foglalkoztatta ;i/ 
elmúlt hót mi megtartott feltűnést keltő 
részvénytársasági közgyűlés után ;i villany- 
szolgáltatás ügye.

A  „Felsőmagyarurszáiri Hírlap" részben 
Ungár Mór mérnök tollából már ismételten 
foglalkozott a. villanygyár üzleti politiká
jával és adatok halmazával, legtöbbször 
magának a villanytársaság adataival bizo
nyította be, hogy a miskolci áramdijak túl
zottan magasak.

Néhány héttel ezelőtt megemlékeztünk 
arról is, hogy a kereskedelemügyi minisz
ter adatokat kért a villanyáram termelési 
és eladási viszonyairól a város tanácsától. 
Az adatok kérését a villanyegységárakat 
megállapító határozat ellen l'ngár Mór ál
tal beadott fellebbezés tette szükségessé, 
mert a miniszter pártatlan oldalról szár
mazó, tehát hivatalos adatok alapján kí
vánja döntését meghozni.

Furcsának találtuk és különösnek találtai 
a város közönsége is, hogy a tanács a villa
mos társaságtól —  tehát a legnagyobb mér
tékben érdekelt helyről! • szerezte !>c a 
miniszter által bekivánt adatokat. A mi
niszter azonban óvatosabb volt a város ta
nácsánál és a megküldött adatokat nem ta
lálta elégségeseknek és kiegészítésüket 
kérte. Most már a tanács sem elégedhet 
meg a villamostársaság adataival, mások
ra ,érdektelen oldalról jövőkre, a miniszter 
szempontjából megbízhat óbbakra van szük
ség. fos a polgármester kénytelen volt a 
csütörtöki tanácsülésen beismerni, hogy a 
kért adatokat nem tudja beszerezni, mert 
nem áll módjában n társaság könyveibe le 
tekinteni. Mit tehetett tehát a tanács egye
bet, a diósgyőri gyárhoz fordult és onnan 
kérte a villamostársaság által vásárolt 
áramra vonatkozó adatokat.

Mi ezeket az itt nyerhető adatokat sem 
tartjuk elegendőnek, mert nem hagyhatjuk 
figyelmen kívül, hogy a Miskolci \ illamos- 
sági Rt. kiterjedi vidéki hálóznia- is kedve
zőtlenül befolyásolja a mérlegel.

A  miskolcon elért óriási hasznot 
részben a vidéki hálóztatok vesztesé
geire. illetve kevesebb bevételeinek 

fedezésére fordítják,

holott tulajdonképpen ezekhez magának 
Miskolcnak és a miskolci fogyasztónak 
semmi köze sem volna.

A  Miskolci Villamossági Rt. eleinte csak 
Miskolcon terjeszkedett ki. Idők folyamán 
Borsod, Gömör, Abauj, Zemplén várme
gyék egy jó részét behálózta. Nagyon ter
mészetes, hogy a vidéki és kisforgalmú 
üzemek létesítése, kezelése és fenntartása 
igen lényeges költséggel já r és amellet az 
üzemek egy része —  mert a fogyasztás igen 
kicsiny — , mindaddig inig az első beren
dezkedéseket le nem írják, veszteséggel, 
vagy csak igen kis nyereséggel járnak. Az 
itt felmerülő rezsi és személyzeti többlet- 
kiadásokat, leírásokat és veszteségeket a 
miskolci fogyasztó es Miskolc város fizeti 
meg. Tárcái, Tokaj, Bodrogkisfalud. Bud- 
rogkeresztur milliós költséggel kaptak ve
zetékeket, holott a négy községben nincsen 
annyi fogyasztás, mint Miskolc három 
kávéházában.

És itt bontakozik ki ti Villamossági ht. 
saját szempontjából zseniális üzleti kon
cepciójar. cs előre látása.

A miskolciak pénzén, az itt elért 
horribilis nyereségen elektrifikáfl 

négy megyét,

milliókat, beinvesztál, növeli személyzeti és 
egyéb 'rezsiköltségeit, leír rövid ülő alatt 
milliós beruházásokat, elszenved időidéi <

s< n veszteségeket, csak azért, hogy néhány 
év alatt teljesen tehermentes és leirt üzemei 
legyenek, melyek a leírások után óriási 
hasznot fognak hozni. 
fe l: mi alapon 'állapítandó meg a miskolci 
áranulij é.s a városi haszonrészesedés? Fo
gas kérdés, mert hiszen tudtunkkal egysé
ges üzlet vezetés és könyvelés van, illetve a 
vidéki üzemek kezelése és könyvelése a mis
kolci üzemtől elválasztva nincsen.

Azt szokták mondani, hogy a villamossal 
szemben bizonyos áldozatokat kell hozni, 
mert hiszen 1957-ben minden a mienk lesz, 
ami Miskolc politikai határain belül van. 
Ezen áldozatokból azonban a villamosválla
lat a Miskolcon kívüli elektrifikálásoknt 
végzi el. Hogy mint örökösök 1957-ben mit 
fogzunk kapni, azt ma még nem tudjuk,

de annyit tudunk, hogy legalább 18— 20- 
szorosan fizetjük meg az 1897— 19H7. évek 
közt készpénzben az örökséget az örök
hagyónak. A legkellemetlenebb a dologban 
pedig az, hogy az érvényljcn lévő szerződés 
szerint a villamost még csak meg sem vált
hatjuk, legfeljebb barátságos utón vehet
nek meg, lm bolondok volnának ideadni 
egy olyan vállalatot, mely évente milliókat 
jövedelmez.

Felhívjuk tehát erre az életbevágóan fon
tos problémára ismételten a polgármester, 
a jelenlegi és a jövendő törvényhatósági bi
zottság figyelmét annál is inkább, mert a 
vállalat pszichéje a közgyűlésen elnöklő 
vezérigazgató becsületes, egyenes és őszinte 
nyilatkozataiban elég világosan megnyilvá
nult.

Kibővül a hegyaljai segélyakció
Olcsó rézgálicot kapnak a szőlős gazdák. Az akció hibái és hiányai

Sátoraljaújhely, április 1. 

tr.vaÍjai szőlőbirtokosság felsegitését,\
helyesebben a tokaj-hegyaljai borvidék szö- 
lővidék rekonstrukcióját célzó állami akció, 
melyre a kormány a beruházási törvényben
2,200.000 pengőt szavaztatott meg. folya
matban van. A kedvező feltételű kölcsönre 
igényt tartó szőlősgazdák túlnyomó része 
már beterjesztette kérvényét Széli József 
főispán-kormánybiztoshoz, aki megkezdette 

a helyi bízol I.só gok véleményezése alap
ján —  a kölcsönök kiutalását, illetve folyó- 
silóm* 1.

Meg kel! ezúttal is állapitanunk —- és ezt 
az eddigi kiutalások is bizonyítják , hogy 
az akciónálr eredendő hibái vannak. így  
elsősorban mindjobban kitűnik, hogy a ren
delkezésre bocsátóit összeg kevés, amit 
egyébként mindenki, aki a hegyaljai hely
zetet ismeri, már régen megái lapított. A 
másik nagyjelentőségű hiba, hogy a Iör
vény rekonstrukció céljára szavazta meg a 
kölcsönt.

Nőm akarunk ezúttal ismét hosszabban 
foglalkozni a szölörekonstrukeió hegyaljai 
viszonyoknak megfelelő értelmezésével, de 
le kell szögeznünk, hogy

a szószerint is közkeletű értelmezés 
a hanyag szőlőbirtokosoknak kedvez 
a gondos és áldozatkész birtokossal 

szemben.
Hátrányos helyzetbe kerülnek azok a bir

tokosok csak kisebb összegű kölcsönt kap
hatnak — , akik áldozatot nem kiméivé ál
landóan jókarban tartották szőlőiket és köz
ben teljesen eladósodtak. [ízek. mert szőlő 
iket nem kell „rekonstruálni" ,  vagy egy 
állatán nem, vagy csak igen kis összegű

kölcsönt kaphatnak. Ezzel szemben a szőlő
iket elhanyagoló birtokosok joggal igényel
nek és kapnak nagyobb rekonstrukciós köl
csönt.

Éppen igy kitűnik a hibája annak a ren
delkezésnek, hogy az 191 í. év után vásárolt 
szőlők birtokosai nem kaphatnak kölcsönt. 
Igaz ugyan, hogy a szabály alól méltány
landó esetekben kivételnek van helye, de 
éppen ez az intézkedés elégedetlenséget és 
visszatetszést szül.

A segélyakció egyébként újabban kibő
vült. Széli József főispán-kormánybiztos 
kedvezményes áron rézgálicot szerzett be a 
Hegyed ja részére és azt a 77 pengős gyári 
úrral szemben 71 pengő métermázsánkénti 
kedvezményes áron bocsajtja a szőlőbirto
kossá" rendelkezésére.

A rézgálic 98— 99 százalékos és a követ
kező feltételek mellett rendelhető:

1. A z  igényelhető rézgálic mennyiséget 
kát. holdanként 15 kg.

2. A rézgálic vételára ab Polgárdi vasút 
állomás vagonba rakva métermázsánként 
nettó 71 pengő, mely vételár után esedékes 
2 százalékos forgalmi adó, valamint Pol 
gárdi vasútállomástól a szállítási költség í 
vevőket terheli.

3. A  rézgálic. fenti vételárát az .1929. év 
november hó 30-ig kamatmentesen a kor
mánybiztos ur vezetése alatt álló segély 
akció hitelezi.

A részletes feltételek a községi elöljáró
ságoknál és a Szélt József töispan-kormany- 
ibiztos által kibocsátott hirdetményekből 
tudhatok meg. A  megrendeléseket a községi 

! elöljáróságok veszik át április hó 5-éig és 
Ierjeszt ik fel a kormánybiztosághoz.

KsmeimKmtmmsaBammmKmm

Csak m agyar
munkás 

munkáját 
árusítjuk!

Tavaszi cípőujdonságaínk 
m e g é r k e z t e k !

Csak magyar 
gyártmányt 

tartunk 
raktáron!

B E L V Á R O S I  C IP Ő Ü Z L E T
(Cégtulajdonos: KUNOV1TS és HIUSCH)

Trotteur női cipők 18'—- pengőtől
Női divat és antilop 2 0 - -  pengőtől

Férfi félcipők 23'-— pengőtől

#üV.-

fi ESHATÁSKÍ 

'•*' \  SAV01ÜÓ.V
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1 Magyar pénzért 
(? m agyar árut
I  a d u n k !

GYERMEKCIPŐK MINDEN KIVI

TELBEN ÉS DÚS VÁLASZTÉKBAN

A m agyar 
cipő v ilág 

márka !

Megbízható
mezőgazdasági 
vetemény és 
vlrágmagvak 
megérkeztek

BERZY LÁSZLÓ
üzletébe MISKOLC 
Liclitenstein J.-u. 7

Tessék á r j e g y z é k e t  kérni!

” naams

W történjék a sátoraljaújhelyi 
régi villanygyár épületével

Sátoraljaújhely, április J.

A régi villnnytelep épületeiben megszűnt 
már a gépek dübörgő zakatolása, áramter
melő munkája és azok néma tétlenséggel 
várják a jobb sorsra érdemes végzetük be
teljesülését . A régi, eladóvá vált gépek ér
tékesítéséhez fűzött kilátások nem a legked- 
vezőbbek, bár mégis csak elkelnek majd. Az 
elárvult épületek problémája már kompli
káltabbnak látszik, annak legcélszerűbb fe l
használásával, vagy értékesítésével tehát 
már kell foglalkozni. Felmerült az épületek 
nek tornacsarnokká való átalakítási terve. 
[■)■/. az eszme, úgy véljük, a város anyagi 
relékéinek sem felelhet meg, mert a város

nak nem szabad őt meg nem illető terheket 
vállalni. De a hely, a környék, sőt az cpür-' 
let sem alkalmas arra.

Nézzük tehát, vájjon vásárcsarnok céljai- 
felhasználható-e az épület és telke?
Az éépüietek fekvése eléggé kedvező, 

mert lo útvonalba nem esik és mégis 
centrális, könnyen és több oldalról közelít
hető meg. A csarnokok jellegzetes üzleti lár
mája azon a környéken zavarólag nem hat- 

söf oly légkört teremtene, mely alkal
mas volna a kívánt lüktető életet meghono
sítani egy eddig elhanyagolt városnegyed
ben. A terjeszkedési lehetőségek is előnyö
sen befolyásolja a terv megvalósítását.

A  vásárcsarnok ügye elég jelentős ahhoz, 
hogy a város tanácsa és képviselőtestülete 
foglalkozzék is azzal. Azt megelőzően pedig 
egy szakemberekből és gyakorlati tapaszta
latokkal biró emberekből álló bizottság, ez 
ügyet alaposan előkészítve vihetne a képvi
selőtestület elé.

Az e célra tervbe vett régi színházépület 
alkalmatlan, mert tűzveszélyes, beékelt 
építkezés. De az is döntő szempont ellene, 
hagy csak egy utcára nyíló szüle kijáratok
kal rendelkezik és az is középület és hivata
lok mellett vezet el.

A megoldási lehetőségek adva vannak, 
csak alaposan és szakszerűen kell azokkkal 
foglalkozni és okosabb, gazdaságosabb az 
épülettömböt a legcélszerűbben felhasznál
ni, mint potom áron eladni csak azért, 
mert ez időszerűit városunk általános ked
vezőtlen gazdasági helyzete következtében 
a vállalkozási szellőm és az értékesítési le
hetőség is a minimális. Iiolh Béla.
A/.
;t 1/ 102f». vh. sz.

ÁRVERÉSI HIRDETM ÉNY.
781 pengő tőke. ennek 1928. év január hó 2. 

napjától járó 8 százalék kamata és eddig összesen 
1Ő2 P  9ti fillér  perköltség erejéig a sátoraljaújhe
lyi kir. járásbíróság Pk. (1061/1928. az. végzése 
folytán :i végrehajtást szenvedőnél 1929. évi ja 
nuár hó 7. n. biróilag lefogla lt és 1600 pengőre 
becsült ingóságokra az. árverést — azon foglnltatók 
követelése erejéig is, akik törvényes zálogot nyer
tek elrendeltetvén, annak Sátoraljaújhelyben 
Pólóé'V-utea 9. sz. alatt leendő megtartására 1929. 
évi április li<i napjának délután 2 óráját tűzöm 
ki. amikor a foglalás alatt levő bútorok a legtöb
bet ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség ese
tén becsáron alul is. el fognak adatni.

Amennyiln1!! a követelésre időközben részfizetés 
teljesitetettt. a fizetett összeg a követelésbe be 
lesz. számítva.

Az. árverési vevő a vételáron felül köteles fizetni
a vételi illetéket é.s forgalm i adót is.

Sátoraljaújhely, 1929. március hó 18.
G ált Vilm os

kir. járúsbirósági végrehajtó.
*. ■ viammammtmmmatmammammBm imm m m sum tm  mm m

Függönyök, ágyteritök,
SKVZ'.. »WGB%M£t .a íK*t3imW taiKKUBKlf

tefvfcpok berendezése művészi tervek szerint.
maoiiH-z’vvimz-üBrjHrfK, v . HswéfanwuHragannzM naiiw iiv.ifniW TVB

G E D E O N

C É G N É L
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M A G Y A R  K I R Á L Y I OSZTÁLYSORS.1ÁTI' K

*4000 soi*jeg\ 42t H K I

lényegesen mcii javít ott játékterv 

A nyeremények üszöge a/ eddigi 0 millióval szemben

7 millió 722.000 pengő
A középny eremény e k számát (1000 10.(KX) P-ip

nagy mértékben szaporították

legnagyobb nyeremény szerencsés esetben

500.000 (ötszázezer) pengő
Iutalom: 300.000 P. Nyeremények: 200.000, 100.000, 50.000. -40.01 KI pstb. stl>. 

Országszerte szerencsésnek ismert f ő á r  l i s i t á s  l i n k  eddig számtalan 
nagy nyereményt, bűztük a ■

3 milliárdot, 400 milliót, 100 milliót, 
50 milliót stb. stb. 

f i z e t t e  k i  f e l e i n e k .
Húzás 1929. évi április hó 12-én és lő-én.

Arak : egész 2-í pengő, tél

ü 159 — 1929. a. nz.

Versenytárg-yajhisi hirdetmény.
A tiszatarjáni református egyházközség két 

tantermes iskola építésének biztosítása céljából 
verseny tárgyalást hirdet .

Ajánlatok „Ajánlatok a th»zatar jani iskola ópi 
tétóre" felirattal a miskolci m. kir. államépitészeti 
hivatalhoz f. én  április hó 10 áu délelőtt 10 óráig 
nyújtandók be lepecsételt zárt borítékban, ahol 
ugyancsak f. évi április hó 10 áu délelőtt 10 óra
kor fognak felbontatni. A felbontásnál vállalko 
/.ók is jeleni ehetnek.

Ajánlat csakis a miskolci m. kir. államépitészeti 
hivatalnál díjtalanul kapható ajánlati minta és 
ugyanott ivenkint 1 pengőért kapható ajánlati 
költségvetésen tehető, mégpedig úgy az összos 
munkanemekre együttesen, vagy az egyes munka
nemekre külön-külöu.

A z  ajánlati végösszeg - százalékát kitevő bánat
pénzt a tiszatarjáni ref. lelkészt hivatalnál kell le 
tenni s uz erről szóló nyugtát ajánlathoz, kell 
mellékelni.

A tervek és feltételek a miskolci m. kir. állam
épitészeti hivatalban a hivatalos órák alatt meg
tekinthetők.

Ajánlattevők ajánlataikkal 00 napig maradnak 
kötelezőtségben. A  munkálatok befejezési határ 
ideje a munka átadásétól számított 9ti munkanap.

építtető egyházköze ég fentartja magának a jo  
got arra. hogy a miskolci m. kir. államépitéazoti 
hivatallal egyetórtőleg a beérkezett ajánlatok kö 
z.ül szabadon válnaszou. vagy egyik ajánlatot se 
fogadja el.

Nem az államépitészeti hivataltól nyert nyom 
tatvéiiyon. illetve költségvetésen tett vagy elkésve 
érkezett, vagy bánatpénz letétele nélkül adott 
ajánlatok figyelembe nem vétetnek.

Miskolc. 1929. évi március hó 20. napján.
Tiszatarjáni református egyházközség.

2140- 1929. a. az.

Versenytárgyalási hirdetmény.
Az ároktői ref. egyházközség cgytantermes ős 

egy tanítói lakásos iskola és a hozzátartozó uiel 
lékópület építésének biztosítása céljából vorsenv- 
tárgyalást hirdet.

Ajánlatok „A ján lat az ároktői iskola építésre** 
felirattal a miskolci m. kir. államépitészeti hiva
talhoz f. évi április hó 15-én délelőtt 10 óráig 
nyújtandók De lepecsételt zárt borítékban, ahol 
ugyancsak f. évi április hó 15-éu délelőtt 10 óra 
kor fognak felbontatni. A  felbontásnál vállalko 
siók és megbízottaik jelen lehetnek.

Ajánlat csakis a miskolci m. kir. államépitészeti 
hivatalnál díjtalanul kapható ajánlati minta és 
ugyanott ivenkint 1 pengő értékben kapható aján
lati költségvetésen tehető, még pedig úgy az ősz- 
sz.es munkanemekre együttesen, vagy az egyes 
munkanemekre külön-külöu.

Az. ajánlati végösszeg 2 százalékát kitevő bánat
pénzt az ároktői ref. lolkéezi hivatalnál kell le 
tenni és az erről szóló nyugtát ajánlathoz kell 
mellékeim.

A tervek fo feltételek a miskolci m. kir. állam 
építészeti hivatalban a hivatalos órák alatt meg 
tekinthetők.

Ajánlattevők ajánlataikkal 00 napig mamiinak 
kötelezettségben. A  munkálatok befejezési határ
ideje a munka átadásától számított 90 munkanap.

Építtető egyházközség fentartja magának a jo 
got arra. hogy a  miskolci m. kir. államépitészeti 
hivatallal egyetértőiig a beérkezett ajánlatok közül 
szabadon válasszon, vágj’ egyik ajánlatot se fo

- í j a *  r a p n n i n w v w
Nem az. államépitészeti hivataltól nyert nyom 

tatvúnyon, illetve költségvetésen tett, vagy elkés 
ve érkezett vagy bánatpénz letétele nélkül adott 
ajánlatok figyelembe nem vétetnek.

Ároktő. 1929. évi március hó 26. napján.
Ároktői ref. egyházközség.

HIRDETMÉNY

Rendeljen s ü r g  (í s e  n, mert 

utólag esetleg szemrehányást tegyen 

a s z e r e n c s é s  p i l l a n a t o t .

12 pengő, negyed (i pengő, 

készletünk rohamosan fogy. s nehogy 

magának, hogy e  1 m u I a s z t o  11 a

Nem élhetek muzsikaszó nélkül 
bemutatója pénteken

Maga Móricz Zsigmond osztotta ki a 
szerepeket és vezeti u próbákat

A szí ni uízbun. bál* egész évben komoly és 
igaz lendületü művészi munkát végeztek, 
egészen különös lázzal és buzgalommal foly
nak a próbák. A láz és igyekezet a mai ma
gyar regényírás fejedelmének, Móricz Zsig 
mondunk szól, aki a vigjátékirás torén is 
megtalálta az aranyhidat az irodalmi érték 
és a közönségsiker között. Aranyhidat, 
mert a Nem élhetek muzsikaszó nélkül, 
melynek bemutatására most készül ü mis
kolci Nemz. •ti Színház, több mint ötvenszei 
került már szilire u Nemzetiben táblás há 
zak mellett.

A Nem élhetek muzsikaszó nélkül a Tü
zek az éjszakában mellett az évad legna
gyobb közön ségs ikeré, pompás, magyaros, 
levendulaillatu, hangulatos, gyorsan, ele
venen pergő vígjáték, mely igaz, móriezzsig- 
mondi, bár inkább epikai, mint drámai ér
tékei mellett három órán át a legjobb han
gulatba és állandó, hangos, jóizii kacagásba 
játsza a közönséget.

Szerdán, csütörtökön és pénteken maga 
Móricz Zsigáiéiul is részt vesz a próbákon 
s dirigálni fogja azokat, mert nagyon fon 
fosnak tartja vigjátéka első vidéki bemuta
tóját s ö maga osztotta ki a színház igaz 
gat óságával a darab szerepeit is. A darab, 
melynek előadása a szezon legjobb és lég 
hangulatosabb előadásának Ígérkezik, re 
mélhetőleg át fogja törni a közöny front 
ját és végre komoly, közönségben és anya 
ginkbaii is mutatkozó nagy és forró sikert 
fog hozni a színháznak.
A  m is k o lc i N e m ze t i S z ín h á z  m űsora :

Kedden este fél K órakor: B. bérlet 30 
sz.: Csak egy kis lány.

Szerdán, április 3-án este fél 8 órakor 
nagyon olcsó —  40-től 160 filléres —  
helyárakkal: Eltörött a hegedűm.

Csütörtökön, április 4-éu délután - 
órakor, nagyon dcsó —  40-től 160 fillé
res —  hely ára totál : Rip van Winkle. —  
Este fél 8 órakor, bérletszünetben, na
gyon olcsó —  40-töl 160 filléres —  hely
pakkal: Ábris rózsája.

Rendeléshez levelezőlap elegendő

LÁNYI ES TÁRSA
B A N K  ÉS V Á L T Ó Ü Z L E T  

A M. K IR . O S Z T Á I.Y S O H S J Á T É K  FŐ Á R U S IT Ú JA

Budapest, IV., Apponyi-tér 3 szám . 
(Uotild palota)

M E G H Í V Ó .

A Miskolci Kereskedelmi és G azdasági Bank R .-T .  Miskolcon

XXV. évi rendes közgyűlését
1929. é v i  á p r il is  8-án d é lu tán  4 ó ra k o r  tartja meg saját helyiségében, melyre a t. részvényesek tisztelettel megliivataak*

A  M is k o lc i K e z e s k e d e lm i é s  G a zd a sá g i Bank R.-t. ig a z g a tó s á g a .

A k ö z g y ű lé s  tá r g y s o ro za ta :
ütése az 1928. üzletévröl1. Az igazgatóság jelentése az 1928. üzletévröl.

2. A telügyelöbizottság jelentése, a mérleg megái lapít úsa 
és a nyereség felosztása.

3. Határozat a felmentvén 
isok az igazgatói 

\ lapszabálv ni ód ősi tás.
Választások ;

árgyában. 
tóságba és felügyel, (bizot tságba*

A Mezőcsáti Gazdasági Bank Részvénytársaság 
1928. évi december hó 22 én tartott rendkivtili 
közgyűlése elhatározta, hogy beolvad a Borsod 
Miskolczi Hitelbank miskolci i észvénytáxsuságba 
és ezt a Miskolci K ir. Törvényszék, mint cégbíró 
ság 1929. ( ’ t. 1128— 21. és 1929. í ’t. 20/34-35. 
száma végzéseivel tudomásul vette.

Minél fogya az 1875. évi X X X V I1. te. 202. j>a 
ragrafusa rendelkezéséhez képest felhívjuk a beol
vadó Mezőcsáti Gazdasági Bank Részvény-társaság 
hitelezőit, hogv követeléseiket ezen hirdetmény 
közzétételétől számított 6 hó alatt -  
következmények terhe mellett - érvéi 

Mezfiesát 1929. évi március hó 27.
A M

Miskolc. 1929. i hó 27.
n t . o d - M i s l . o l e : I I i l c l b a n k .

HIRDETMÉNY.

A Mezőcsáti Gazdasági Bank Részvénytársaság 
1928. évi december hó 22-én és a Borsod-Miskolczi 
Hitelbank 1928, évi december hó 23-án tartott 
rendkívüli közgyűléseikben elhatározták, hogy 
Mezőcsáti Gazdasági Bank Részvényt ársa ság be 
olvad a Borsod-Miskolcra Hitelbankba, eddigi cége 
megszűnik és részvényei a Borsod -Miskolczi H itel
bank részvényeivel 10:1 arányban cseréltetnek át, 
aktiéut. hogy minden 10 darab 1" pengő nővér 
tékü 1928. évi szelvényű Mezőcsáti Gazdasági 
Bank Részvénytá;saaági részvényért 1 drb. 50 pen
gő névértékű 1928. évi szelvényű Borsod Miskolczi 
Hitelbanki részvény adatik és ezt a miskolci kir. 
törvényszék, mint «V-gbiróság 1929. <*t. 20/34—.35. 
szániu"végzésével tudomásul vette.

Minél fogva felhívjuk a Mezőcsáti Gazdasági 
Bank Részvénytársaság részvényeseit, hogy rész 
vényeiket Mezőosáton. vagy Miskolcon a Borsod 
Miskolczi Hitei banknál liecserélés végett saját ér 
dekükben mielőbb mutassák la*.

Miskol.. 1929. é*ri március hó 27. napján.
(i H o rn o d  M is k o lc z i  H i t e l t m i l .  

ig a z t ja tó n d f jn .

'A z  alapszabályok 17. g-a szerint a részvényes a közgyűléseit szav.i/ati jogát igák nz esetben gyakorolhatja. !iu a közgyűlés előtt e 
l! .i"gil gyakorlására szükséges igazolványt a részvénytársaság helyiségében átveti.r.

* * A z  alapszabályok szerint a kilépett igazgatósági és f e l ügyelőin/. ••; t > á g i tagok újra vúlu-szthatók.

Mérlegszámia 1928. december 31-én.
Pengő fi 11. Pengő fill.

Pénztárkószlet 105.774 39 Ítész vény töke . 150.000 —

Fővárosi pénzintézeteknél elhelyezve 92.355 98 T őketa rta lék .......................................... 75.000
V á l t ó t á r c a ................................. 2.135.007 20 Tartalékalap*......................................... 8.000
Törlesztéses jelzálogkölcs. dollárértékben 445,010 01 Nyugdíjalap** . . . . . 18.700
Kötvénykölcsön dollárértékben ! 38.097 Műnk Pál tisztviselőd alap 548
Folyószámlán adósok . . . 636.310 49 Nettman D. Sándor tisztviselői alap 500
Adósokért vállalt kezességek 78.110 Betétek könvvecskérv. és folvószá.mlán 1.793.489 80
In gatlan .................................................. S.0( X1 Visszlcszámitolt váltók . . . . 954.698 83
Értékpapírok (Bérházak, affiliátióink H i t e l e z ő k ......................................... 172.817 20

ívszvónyci és tőzsdén jegyzet érték- Enged mén vezet t törlesztései jelzálogköl-
papírok) ......................................... 227.238 esőin dollárértékben 445.010 01

Pénzintézeti Központnál jegyzett üzlet- Engedményezett kötvénykölcsön dollái
rész . . . . . 2.320 értékben 05.550 —

Kezességi hitelek . 78.110 27
Fel nem vett osztalék . . . . 3.634 52
Kincstári illeték 2.486 5(1
Átmeneti tételek . . . 50.000
Ny.'lvs'g . . .  . . . 44.284 22

3.86S.S29 -11 A. d. ,a~ioval P 12 000. - 3.S0S.S29 41

V e s z te s é B-nyeraség-s/.Anila  1928. d e c e m b e r  31-én.

Pengő, mi: JÖVEDELMEK Pengő fill.

Adók és ille té k e k .................................. 17.092 93 Nyr i . s.1'-gátliozal 1927. évről 2.104 80
Tiszt ifi zetések. igazgatási, üzlet költ aég é< í -s'la kamatjövedelem, jutalékok és

lakbér ........................................... 79.907 11 e y j ö v e d e l m e k 144.503 04
Ti*1 Írások 6.323 28
Nyereség . 44.284 22

* j
147.607 84 147.007 84

Miskolc Isas. övi Hcccmbcc ::i \/. itfaztfaldság és icIUtfyelohl/ottsAií
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—  Pásztor Ferenc halála. Mindenfelé 
nagy részvétet kelteit P á s z t o r  Ferenc 
!y. pénzügyi főtanácsos váratlan halála. 

A yivakorában elhunyt főtanácsos hosz- 
szu időn át a miskolci pénzügyigazgntó- 
sáu lég fontosaid) ügyosztályának az adó
ügyosztálynak volt vezetője. Kivételes 
és enciklopédikus tudású és azéles látó
körű ember volt. aki nagyszerűen össze 
tudta egyeztetni a kincstári érdekeket az 
adózó polgárok érdele ivei. Nehéz po
zíciójában úgy hivataltársai, mint a 
nagyközönség előtt népszerű volt. Azok
ban az időkben, amikor legzavarosabbak 
voltak a viszonyok, amikor az adóztatás 
terén tombolt a dilettantizmus és a fele
kezeti s politikai elfogultság, amikor leg
nagyobb szükséglet lett volna az ö hatal
mas szaktudásáéi és judiciumára. akkor 
kér.yszcritették öt nyugdíjba. Korai el
hunytét nemcsak családja és egykori 
munkatársai, de Miskolc város közönsége 
is őszintén gyászolja. Temetése lmsvét 
vasárnapján délután volt. melyre kivo
nultak az. összes pénzügyi hatóságok, va
lamint a Borsod megyei Korcsmárosok és 
Vendéglősök egyesülete is. melynek 
hoss'zu időn át titkárja volt.

—  Doktorrá.avatás. Stant József jog- 
szigorló sátoraljaújhelyi lakost március 
hó 23-án a szegedi Ferenc József tudo
mányegyetemen a jogtudományok dokto
rává avatták.

—  Amanullah orosz fegyverekkel indul 
Kabul ellen, Londonból táviratozzak: 
Kalkuttából érkezett • jelentés szerint 
Amanullah végleg befejezte 30 ezer főnyi 
seregének felszerelését. Amanullah serege 
orosz fegyverekkel van ellátva. Antaliul- 
lah Kabul ellen indul. Hanibullah a fő
várost megcsökkent haderejével is védel
mezni akarja. Amanullah kilátásai állan
dóan javulnak.

—  A  sátoraljaújhelyi levente vonós- 
zenekar április 15-én és 22-én nagy ta
vaszi ünnepet rendez a városi színházban. 
A z előadások műsorán értékesebbnél ér
tékesebb számok szerepelnek. Az előadá
sok kezdete mindkét alkalommal este 
7 óra.

—  EzÜ6tlakodalom. Március 31-én, va
sárnap ünnepelte szűk családi körben 25 
éves házassági évfordulóját Berkovit.s 
Dávid helybeli közismert kereskedelmi 
ügynök és neje. Ez alkalomból helyből és 
vidékről számosán keresték fe l szerencse- 
kívánságaikkal az ünnepelő házaspárt.

—  Meghalt Amerika párisi nagykövete.
Fámból jelentik: Myron-Therrick. az 
Északamerikai Egyesült Államok párisi 
nagykövete vasárnap délután meghalt. 
A nagykövet, aki 1921. óta képviseli ál
lamát Parisban, Foch tábornagy temeté
sén meghűlt s az ebből keletkezett tüdő
gyulladásnak nem tudott a gyenge szer
vezet cllcnállani. Temetésén Poincnré 
mondja a búcsúbeszédet.

—  A  sátoraljaújhelyi m. kir. állam- 
épitészeti hivatal versenytárgyalást hir
det a Makkoshotykán építendő két tan
termes és egy tanítói lakásos rcf. elemi is
kola és a Taktahnrkányban építendő egy- 
tantermes községi elemi iskola építési 
munkálataira. A pályázat határideje 
Makkoshot y ka i sk ol áj á r a von a t ko zól a g 
április 15, a taktnliavkűnyi iskolára ápri
lis 22. Részletes feltételek a fenti liiva- 
t a 1 ná 1 m egt udh átok.

# A  Pesti Tőzsde 48 oldtilps húsvéti 
száma Teleszky János. Sehobcr Béla. Sza
bóké Alajos. Dréhr Imre. Weiss Fülöp. 
Erney Károly, Korányi Frigyes báró. 
Kovódy Sándor. H elvay Tivadar cikkeit 
közli. Szenzációs bécsi, párisi, amerikai, 
trieszti tudósítások, bő textil, autó. áru
piaci. vas- és gépipari, fővárosi, idegen
forgalmi. biztosítási rovatokat közöl a 
lap, amely külön müselyemmclléklettel 
jelent meg. A lap Triesztbe küldött tu
dósítója részletesen beszámol a trieszti 
Rrunner-cég neh ézségei röl.

—  Felhívjuk olvasóink figyelmét a 
Lányi és TátJs(t bankház hirdeté sre, mely 
lapunk fi. oldolán jelenik meg.

Százezer pengőt sikkasztott 
a meggyilkolt Forgács Anna bátyja

Dudapest, á p r ilis  1.
A fővárosi rendőrség egy rendkívül 

szenzációs int.iiektuális bűnügyben nyo
moz. Az ..lbiusz“  feljelentést tett. hogy 
Nádor-utcai fiókjánál nagyobbá rá nvu 
sikkasztások történnek. A megindult 
vizsgálat első óráiban letartóztatták már 
Forgács László. Simái- Oszkár és Kovács 
János tisztviselőket, akik egymással ösz- 
xzejátszva. hamis könyveléssel évek óta 
folytatják sikkasztásaikat. A társaság 
vezére Forgács László volt. Az elmúlt 
idők egyik legnagyobb bűnügyének ál
dozata: Forgács Anna. a tragikus véget 
ért színésznő testvérbátyja. Foier (Gézá

nak. az IbusZ h. vezériga> futójának fia. 
Kihallgatása során beisnn te. hogy évek 
óta rendszeresen hamisította meg a köny
veket, dinek révén állandóan megkáro
sították az Ibuszt. Az elsikkasztott ösz- 
szeg —  saját beismerése szerint —  jóval 
meghaladj!! a százezer pengőt.

Azzal védekezik, hogy rovam-solás so
hasem volt s ezért merték elkövetni sik
kasztásaikat. Most is csak imy leplezték 
le őket. hogy egy fötisztviselö véletlenül 
meglátott Forgács László erszényében 
több ezer pengős bankjegyet. Miután 
tudta, hogy havi 200 pengős jövedelme 
van. feltűnt, neki s rovnnesolást tartott.

Jugoszláviában megszüntették 
a minisztériumok nagy részét

Béig rád, április 1.
A parlament feloszlatásával s megszün

tetésével megindult folyamat, mely az al
kotmányosság megszüntetését s a diktatúra 
megteremtését célozta —  ma újabb etappe- 
jához érkezett. A király ma aláírta a köz-

igazgatás átalakításáról szóló rendeletet, 
mely több minisztérium megszüntetéséről 
szól. így megszüntetik a vallásügyi-, agrár-, 
közegészségügyi-, postaügyi-, vasút ügyi mi
nisztériumokat. A rendelet haladéktalanul 
életbelép.

Nagy bányarobbanás Belgiumban 
föfven halottal, számos sebesülttel

Waterschci község határában levő ha
talmas szénbányában hétfőn délután óriási 
bányalégrobbaná.s történt. A szerencsétlen- 
ség a legnagyobb munkaidőben következett 
be. amidőn a legtöbb bányász tartózkodott 
a bánya mélyén. A 700 méter mélységben 
történt szerencsétlenség megrázta az egész 
környéket, a bánya feletti talaj megmozdut. 
a közelben levő házak megremegtek. Az első 
pillanatban az egész község fejtvesztve ro
hant a szerencsétlenség színhelye felé. hogy 
megkezdjék a mentési munkálatokat. A  tár
nák nagyrésze azonban megközelít hét etilén
né vált a nagy földbeomlások következté
ben, melyeket a robbanás idézett elő. ílosz- 
szu ideig csak a tárnaszájak megtisztításán 
dolgoztak, majd sikerült behatolni a Irányá
ba, ahol azonban csak gázálarccal lehetett 
előrenyomulni. A nehezen megindult men
tési munkálatok nehezen is haladtak előre.

Csak estére sikerült a szerencsétlenség vol
ta képen i fészkét elérni. Itt egymás mellett 
lő halottat és öt ven súlyos sebesültet talál- 
rak. A közeli aknákból újabb 20 holttestet 
hoztak ki a mentőcsoportok.

A halottakon kívül a nn-1 léktárnákban is 
mintegy ötven súlyos sebesült munkást ta
láltak. Az áldozatok egy részét a bányalég 
ölte meg, másrészüket pedig a reájuk zu
hant földtömeg nyomta agyon.

A metőexpediciónak is több tagja vesz
tette életét, részben a bányalég következté
ben. részben pedig a robbanás következté
ben meglazult földréteg elmozdulása miatt, 
mely földréteg a mentőexpedicióra zuhant. 
A mentőcsoport nyolc tagja vesztette életét.

A  bánya egész területét még nem sikerült 
átkutatni, a mentési munkálatok folynak s 
számítanak arra, hogy még több lesz az ál
dozatok száma.

—  Nyaraltatósi akció Zemplénben. Bu
dapest székesfőváros a folyó évben is
rt ndszeresitoni óhajtja a múlt * években 
nagj sikerrel járt gyermeknyaraltatási 
akcióját. A csereakció sikere érdekében 
átirattal fordult Zemplénmcgye alispán
jához. A  gyermeknyaraltatási akció két 
irányban indul meg. Az egyik négyhetes 
cserenyaraltatási akció, a másik pedig 
külföldi tanulmányuk A  tanulmányút le
bonyolítása akként történne, hogy azok a 
szülők, akiknek gyermekük külföldi ta
nulmányútra megy. ennek ellenében bu
dapesti gyermekek nyaraltatását vállal
nák magúkra. Felhívjuk Zemplénmcgye 
közönségének figyelmét » nyaraltatási 
akcióra, melynek részletei az alispáni hi
vatalban tudhatok meg.

—  Csökkennek a születések —  növek
szenek a halálozások. Az Országos Sta
tisztikai Hivatal közlése szerint február
ban az ország területén 17889 élvcxzüle- 
tés történt, kétszázzal kevesebb, mint a 
múlt év ugyanezen hónapjában. A halá
lozások száma 1-1.(509. 4000-cl több, mint 
n múlt év februárjában.

—  Letartóztatott tyuktolvaj. Diós- 
győi’-Vasgyár területén szombaton és va
sárnap éjjel több tyúklopás történt. Négy 
helyről érkezett panasz a vasgyári rend
őrséghez a hirtelen felbukkant tyuktol
vaj ellen, oki összesen mintegy tiz darab 
baromfit lopott el. A vasgyári kirendelt
ség vezetője, vitéz Bcrtlióthy fogalmazó 
rövid nyomozás után letartóztatta Lcn- 
gy< i Flórián munkanélküli egyéni, aki 
beismerte a tyuktolvajlasoknt. Atkisér- 
tók a miskolci ügyészség fogházába.

’ Zongorahangolás. Werthóiméi* Ká
roly zongorakéx/.itö és hangoló Sátoralja
újhelyije érkezett. Hangol, tisztit és javít 
szakszerűen és lelkiismeretesen. Előjegyzé
sein I el fogéul Landcsmanu Miksa és Társa 
papirkerc:.kedése.

—  Nagy harc lesz a városgazdái alias 
betöltése körül is. Amint tudvalevő, a 
legközelebbi városi közgyűlésen betöl
tendő állások körül nagy küzdelmek vár
hatók. Heves harc indul meg többek kö
zött a Farkas János nyugalombavonulásn 
folytán megüresedett városgazdái állásért 
is. A legkülönbözőbb társadalmi állású 
egyének, úgy tudjuk magasrangu nyu
galmazott katonatisztek is pályáznak az 
egyébként elég szerény állásra, úgy. hogy 
a város vezetősége már a jelölést illetőleg 
is a legnagyobb zavarban van. Már arról 
is gondolkoznak, hogy a legerősebb két 
pályázó kielégítése végett az állást két
felé osztják; az egyik az irodai, a másik 
a gazdasági teendőket végezné. Értesülé
sünk szerint a város vezetősége is. a kö
zönség is Balnjthy Jánost, az ismert mis
kolci mészárosmestert látná legszíveseb
ben a megüresedett állásra. Ezt a kombi
nációt tartják a szerencsésebbnek, mert 
módot ad arra. hogy a mai súlyos gazda
sági viszonyok folytán hibáján kívül 
vagyon s kereset nélkül maradt derék 
miskolci iparos jusson existenciához 
azokkal szemben, akiknek megélhetésük 
mégis biztosítva van más módon.

—  Élő Újság. A sátoraljaújhelyi izr. 
Gycrmokfolruházó Egylet április 30-án 
este 8 órakor a színházban ..Élő lJjság“ -ot 
rendez. Az előadandó operett, vígjáték, 
tréfák és „cikkek" nagy részét az ..Új
ság" munkatársai, országos nevű irók és 
hírlapírók írták. Az. ..Élő Újság** iránt 
nemcsak Sátoraljaújhelyben, de a vidé
ken is igen nagyfokú az érdeklődés, úgy. 
hogy a jegyeket már most az előadás 
előtt egy héttel alig lehet kapni.

—  Prescott Sámuel tudós, a bostoni 
technológiai intézet tanára. 40.000 dol
lárt felemészető és 3 éven át folytatott 
kísérletezés után arra a végleges meg
győződésre jutott, hogy a „kávé egész- 
rég i:'* . Meinl Gyula r.-t.

olcsó, tű zb iz to s  óp itü - és szige te lőanyag. Részletes a já n la tta l szolgál 
r a c r d K I C I  iU{ egyedáruslió Hernádvölgyi Erdőipar r.-«. Miskolc, Vay- 
ut IC . szám alatt, vagy  fió k ü z le te i : M ezőnyék. Mezőkeresztes. Meaöcsát. Felsözsolca és 

Ónod, vagy  a magyarországi központ Budapest, Tükör-utca 4. szám.

—  A  sátoraljaújhelyi iparosság elisme
rése a miskolci Kamarának. A sátoralja
újhelyi ipartestület múlt hó 15-én meg
tartott közgyűléséről már megemlékezett 
legutóbbi számában a „Felsönva gyár- 
országi H irlap“ . Ezúttal az elnökség elő
terjesztett jelentéséről kell megemlékez
nünk. mely a kéznüiveskamara létesítése 
körül folyó harcok idején szokatlan ob
jektivitásról tesz tanúságot, de egyben 
megérdemelt dicsérete a miskolci Kama
rának. A jelentés ugyanis, mikor állást 
foglal az önálló kéznüiveskamara mellett, 
a következőket mondja: „Ehelyü tt meg 
kell emlékeznünk arról, hogy a mostani 
közös kamarák ellen a testületünknek 
nem lehet észrevétele, mert a mi kerületi 
kamaránk, t. i. a miskolci Kereskedelmi 
és Iparkamara mindenkor igyekezett a 
kisiparos érdekeket is támogatni, a kis
iparosok érdekében mindent megtett és 
csak el ismeréssel adózhatunk működé
séért.**

—  A zempléniek útjavítást kérnek.
A miskolci Bükk- És Mátravidéki Auto
mobil Club zempléni osztályának agilis 
vizetösége. báró S e n n y e i István elnök 
és dr. S z é k e l y  László alelnök terje
delmes feliratban mutattak rá azokra a 
mizériákkal, amelyek különösen a Sze
rencs és Bekecs közötti kövezett ország
úton tapasztalhatók. Szomorú jelenség
nek mondhatjuk, hogy az útalap nem 
kellő dotálása miatt a tönkrement kocka
kövek helyén tátongó kátyúkat közönsé
ges kőtörmelékkel töltik ki. Remélhető, 
hogy ezután majd illetékes helyen gon
doskodás történik arról, hogy az útjaví
tások állandóbb jellegűek legyenek.

—  Ismét elszaporodtak a kóbor ebek 
Miskolcon. Az utóbbi napokban mind 
több és több esetben érkezik jelentés a 
városrendészeti osztályhoz arról, hogy 
sok a kóbor eb a miskolci külterületeken, 
íg y  különösen a Buza-téren, és a G róf 
Apponyi-uteában szaporodtak el a kóbor 
ebek. Ennek következtében természetesen 
megnövekedett az ebmarások száma. így  
magában a Gróf Apponyi-uteában egy 
nap alatt, vasárnap, két ebmarás történt.

—  Az ügynökök garázdálkodása máj-
évek óta képezi a legális kereskedelem ál
landó és jogos panaszának tárgyát. A 
törvény rendelkezéseinek ellenére évek 
óta az ügynökök egész légiója jár min
den városban és községben házról-házra 
és sózza a közönség nyakába, legtöbbször 
selejtes portékáját és okoz ezzel mérhe
tetlen kárt a legális kereskedelemnek és 
a közönségnek egyaránt. H ogy az ügy
nökök garázdálkodása mind nagyobb 
méreteket ölt, annak egyrészt az az oka. 
hogy a tőlük vásárló rendszerint későn 
jön rá az áru silányságára, amikor az 
ügynök már messze vidéken jár. másrészt 
n kereskedők maguk sem üldözik az ügy
nököket. nem tesznek feljelentést az őket 
megkárosító ügynökök ellen, mert húzó
doznak az időt kívánó eljárástól. De hiba 
az is. hogy a feljelentésre kerülő esetek
ben is rendszerint lassú, hónapokig, sőt 
esetleg évekig tart az eljárás. A keres
kedelmi és Iparkamarát már ismételten 
foglalkoztatta az ügynök-probléma, de 
eredményt eddig nem sikerült elérni. V é
leményünk szerint n kereskedelem ezen 
rákfenéje csak ugv irtható ki. ha a ke
reskedelmi kamarák ki eszközük, hogy a 
jogosulatlan mcgrendelésgyüjtési ügye
ivel a közigazgatási hatóságok soron ki- 
vül és a legnagyobb szigorral tárgyalják 
le és ha a feljelentést nem az egyes ke
reskedők. hanem a tudomásukra jutó ese
tekben a kamara maga. vagy az illető 
város és község kereskedelmi társulata, 
esetleg az ipartestület tenné meg. Ilyen 
módon talán sikerülne az ügynökök kár
tékony munkáját —  mely egyformán ká
ros a kereskedőkre, a közönségre és az. 
adóelmaradás folytán az államra is —  ha 
nem is megszüntetni, de legalább a mini
mumra csökkenteni.

Sátoraljaújhelyi mozi műsor:
Április 2. és 3-án, kedden és szerdán A 

császár csókja. (K irályi nász) 10 felvonás
ban. Fox Híradó. Kedves atya fisán. Sell 
am Sec és környéke.

Csütörtökön, április 4-én Zsarnok. El
görbített éjszaka. Kisértetek kabaréja.

Szombaton, április 6-án Rabszolga vásár. 
Betyár élet. Magyar Híradó. Kínai kínjai.

Április 7-én. vasárnap Az elátkozott sz:- 
get. Romantikus dráma 9 felvonásban. Ma
gyar Híradó. Ferkó a tengeren. A szóra
kozott férj.
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Oh miért oly késön ? . ..
A napokban n magyar királyi földmi- 

velésügyi minisztérium szienumával ár- 
lejtési hird trnény jelent meg az újságok
ban, amely a lillafüredi Palota-szálló ágy
neművel és fehérneművel való ellátására 
kér be ajánatokat az érdekeltektől. A 
szálló fehérneművel való ellátásának min
den esetre ez a leghelyesebb, sőt egyetlen 
helyes módja. Vau azonban az árlejtési 
hirdetménynek egy furcsa s az érdekeltek 
részéről nagyon erősen és termesz- tszerü- 
leg kifogásolt pontja. Még pedig az. hogy 
a minták beküldésére összesen tiz napi 
határidőt kaptak, ami máris szinte le
küzdhetetlen nehézségeket jelent a pá
lyázni akarók részére, mert a minták el
készítése, normális körülmények között, 
legalább egy hónapig eltart.

Az ágvmmüek és fehérnemüek elkészí
tésére és leszállítására pedig két hónapot 
szán a minisztérium, holott a magyar ko
rona és a Palota-szálló szignálnának belo- 
szövését is legalább négy-öt hónappal meg 
kell előbb rendelni s maga az anyag elké-1 
szitásé is, még ha egyes speciális anyago
kat külföldön készíttetnek is, minimálisan 
négy-öt hónapig tart. Ha pedig kizárólag 
magyar gyártmányokat akarnak szállít
tatni. már pedig ez lenne az igazán helyes 
szempont, akkor a szakértők szerint leg
alább hat-hét hónapig tartana az elő
állítása.

Úgy, hogy a külsőleg és felületes látás
ra oly méltányos és helyes elintézés épen 
azért, mert a szakértők szerint oly lehe
tetlenül rövid határidő miatt komolyan 
megpályázni nem lehet, erősen sérti a 
miskolci kereskedelem és ipar érdekeit, 
melynek a lillafüredi munkálatoknál és 
beruházásoknál természetszerűleg első
sorban kellene részesednie. íg y  azután 
hiába a főispán és a polgármester minden 
jószándéku igyekezete és fáradozása, 
mely a miskolci érdekek megvédésére irá
nyul, ha az árlejtések ilyen formában tör
ténnek, melyek nem tudjuk —  eleve vagy 
véletlenül —  komolytalanok. Orvosszer 
nem lehet más, minthogy tolják ki leg
alább két-három hónappal a határidőt és 
máskor ne adjanak ki ilyen hirdetményt. 
Ha pedig már nagyon sürgős az ágynemű 
és fehérnemű, akkor kiváncsiak vagyunk, 
hogy óh, miért ily későn?...

Miskolc th jf. város forr/almi adóhivatala.
2232— 1920. vfah.

HIRDETMÉNY.
a selytinántk ftn y ie rs i forgalm i adóhötth :ttts i 

rjfntk újabb szabályozásáról.
A m. kir. Pénzügy miniszter ur 35.000 P. M. 

1929. szám alatt kiadott rendeletével a selyemáruk 
fényűzést forgalmiadóját szabályozó az. 1920. évi 
90.000. szánni utasítás 10. és 23. paragrafusaiban 
foglalt, az 1921. évi 23002., azaz 1922. évi 1900., 
az 1928. évi 172.100 számú rendeletek idevonat
kozó paragrafusait hatályon kiviil helyezi. Az 
ezekben a rendeletekben foglalt selyem, selyem
szövet, selyembársony, 50 százalékos báni ette 
fonals?övet, plüss, vagy mokettszövet, vagy ezek
ből készült használati tárgyak (fehérnemű, ruha, 
selyembe kötött könyv, selyemeipö, fátyol, terítő, 
függöny, selyemmel bélelt pénz- és aktatáska, 
vagy ezekből készült háztartási és lakásbcremle- 
zési tárgyak, nyakkendők) után 1929. április hó 
l-től a gyártás vagy a vámkülföldröl való beho
zatal alkalmával 13 százalékos fényűzést forgalmi- 
adót kell leróni.

Mindazok a keiesetüzök, akik a fenti áruk fór- 
galombahozntalával foglalkoznak, a rendelet értel
mében kötelesek 1929. március hó 30-án iizletzárás 
titán a fenti árukból álló készletüket, az áruk 
mennyiségét és beszerzési árát feltüntető leltárba 
foglalni és ezt a városi forgalmi adóhivatalba 8 
nap alatt benyújtani. A  A  bejelentett készlet ér 
téke után, éspedig a fényüzési forgalmiadé alá cső 
anyagoknak teljes beszerzési ár 00 százaléka után, 
a díszített más áruk előállítási árának pedig 25 
százaléka után a bejelentő 10 százalék fényüzési 
forgalmiadét köteles a városi forgalmiadóhivatal
nál 1929. április 30-ig készpénzben befizetni.

A  megadózott készlet eladásából származó bevé
tel után a kereeetüzök általános forgalmiadét tar
toznak leróni.

Azok a keresetiizök, akik az itt felsorolt anya
gok előállításával foglalkoznak, készletüket szintén 
tartoznak megállapítani és a készletet az erre a 
célra felfektetendő rak tárkony vbe kezdő tételként 
bevezetni. A  13 százalékos fényüzési forgalmiadé 
ezeknél azonban csak az eladás alkalmával ese
dékes.

Akik fenti anyagokon vagy Arukon kívül más 
fényüzési adóköteles tárgyak eladásával nem fog 
lalkoznak, a birtokukban levő fényüzési báreafüze- 
teket f .  évi április hó 15-ig birság terho mellett 
kötelesek a városi forgalm i adóhivatalba beszól 
gáltatni.

(Uocknar Euddf,

Autóbusz és autó összeütközés hét súlyos sebesülttel
Vasúm:!p délután súlyos karambol tör 

télit egy autóbusz és egv magánautó között 
a Kcívpesi-uton. A Kerepesi-utonAö</fA<</ö 
(íiitólnusz belt rolunil <</// szembehuhuló ma- 
•jáiuiulóbu. mely teljesen felborult és a ben
ne ülő hét utas messzi az úttestre repült.

Az autóbusz teljesen sértetlen maradt, mig 
a magánautó öszetörött és mind a hét ut 
síit súlyos sérülésekkel szállították a mentők 
kórházba. A legsúlyosabban sérült / 
Sándor IS éves tisztviselő. A karambol 
ügyelten a vizsgálat megindult.

A Hungária nyerte húsvéti serleget
A Spárta egyszer sem tudott győzni. A 

néni elégített ki
körmérkőzések játéka

Budapest, április 1.

A Mrüll A lfréd által felajánlott lms- 
véti serlegért a Spárta. Hungária, Fe
rencváros és az Újpest játszottak husvét 
két napján körmérkőzést. A serleget a 
Hungária nyerte a Ferencváros előtt jobb 
gól arányával. A Spárta kikapott a Hun
gáriától. döntetlenül játszott Újpesttel. A 
Hungária és Ferencváros gólnélküli dön
tetlent játszottak, Újpest kikapott a Fe
rencvárostól. így  a Hungária és Ferenc
város 3— 3. a Spárta 2, Újpest pedig 1 
pontot szerzett, de a Hungária gólaránya 
(két adott, egy kapott gó l) jobb.

Maguk a mérkőzések talán az egy Fe
rencváros'— Újpest mérkőzés kivételével 
egyáltalán nem elégítették ki a grandió
zus küzdelmeket váró közönséget. Külö
nösen nagy csalódást keltett a Ferenc
város---Hungária mérkőzés unalmas, lé- 
leknélküli. csapkodó játéka.

A  mérkőzésekről szóló részletes tudósí
tásaink a következük:

Husvét első napján:

Ferencváros— Újpest 5:3 (3:1 ). Üllöi- 
ut, 7000 néző.

A  mérkőzés nagy szenzációja Takács
II. pályára lépése, volt. A  nagyszerű csa
tár ugyanis a múlt bélen eltörte egyik 
lábujját s most ezzel a súlyos sérüléssel 
állott Újpest, bombacsatársorn csü
törtököt mondott. A  mérkőzés elején a 
Ferencváros van frontban. Takács II. a 
23. percben ideálisan szép gólt lő (1:0). 
A  36. percben Wácbtei* kiegyenlít (1:1). 
Nemsokára rá Toldi ismét megszerzi a 
vezetést (2:1 ). A 12 percben Kohut lő 
újabb gólt (3:1). A  TI. félidőben Wachter 
lő gólt (3:2). A lig egy percre rá Takács
II I. lövi a Ferencváros újabb gólját 
(4:2 ). majd a 16. percben Ströck szépit 
az eredményen (4:3 ), a 43. percben pe
dig Takács TT. beállítja a végered
ményt (5:3).

Hungária— Spárta 2:1 (1:0) Hungáriá
id. 10.000 néző.

A  prágai Spárta játéka mindig nagy 
esemény volt, azonban ez a mérkőzés ne .1 
igazolta a hozzáfűzött nagy várakozáso
kat. A  Spárta kezdi a játékot, de a Hun
gária rögtön felnyomni, azonban táma
dásai eredménytelenek. A 26. percben 
Molnár— Nádler-akció során Skvarek elé 
kerül a labda, aki oxforddal továbbítja 
a hálóba (1 :0). A játék a gól után veszít 
eddig sem túl nagy erejéből, a Spárta 
lanyhán támad. A  második félidő lassú 
játékkal indul. A 3. percben Opata isméi 
gólt lő (2:0 ). ; 7. percben a Spárta is 
gólt szerez (2:1 ) s ezzel le is mond a győ
zelemről. Mindkét csapat az eredmény 

g t art á sá ra t ö reks zi k.

Husvét másodnapján:

Újpest— Spárta 1:1 (1:1) Stadion
12.000 néző.

A mérkőzés csapkodó, unalmas játék
kal indul, a 10. perctől kezdve Újpest 10 
emberrel játszik, mert Fogj Ill.-at a bi 
faultjai miatt kiállította, ettől kezd 
Auer bekkelt, úgy, hogy az Újpest es 
társora szárnyaszegett. A  20. percben a 
Spárta szerzi meg a vezetést (0:1), állan
dó fölényben van, azonban a játék unal
mas, minden szépséget nélkülöző. A 3i 
percben Újpest komorból kiegyenlít 
(1 :1 ). A  második félidő álmos játékkal 
telik, a közönség és a játékosok egyaránt 
az elalvás ellen küzdenek.

Ferencváros —  Hungáoáa 0:0
10.000 néző..

(0:0)

1 A  közönség felcsigázott érdeklődéssel 
várta a nagy derbyt, a serlegdöntőt, azon 
bán csalódnia kellett, mert a két csapat ta
lálkozása sivár, unalmas, minden szépség 
nélküli játékot hozott, A  Hungária kapuja 
általában többet forgott veszélyben, azon 
bán i>. Fradi csatárai következetesen fölt 
'Bőnek. A  mérkőzésnek kiemelkedő momen- 
'tuma alig volt.

A húsvéti serleget a Hungária nyerít 

Nemzetközi mérkőzések:

Prága. III. kerület— Bohémien 1:1.

DFC— III. kerület 3:2 (2:2).

' A II. félidő 22. percében a megeredt zá
por miatt a biró lefújta a mérkőzést, a zá
por ugyan nyomban el is állott, de a biró 
eltűnt.

Szeged. Bástya— Wack^r (Bécs) 1:0
(0:0).

Pozsony; Lig-eit— Kispest 3:2 (2:1).

Pozsony. SK Bratislava— Kispest 5:2
(2:0).

Nagykanizsa. Zala-Kanizsa— Vác FC 
5:2 (3:1).

FELS0IREGI URADALOM 
FAJBAROMFITENYÉSZETE

FELSŐIREG (Tolnavárniegye)
elfogat 1 megrendeléseket amerikai 
fehér leghorn, rhode island red 
és mexikói fehér pulyka tenyész
állatokra, illetve keltetötojásokra 
és naposcsibékre.

Kérje mielőbb árjegyzékünket.

A  tenyészet egész törzsállománya 
a végzett vérvizsgálatok alapján 

fehórhasmenéstŐl mentes.

Telefon : 11 11. APOLLÓ FILMSZÍNHÁZ Telefon : 11-11.

Április 2, 3, 4. Kedd, szerda, csütörtök.
fKi! Cecil B. De Mill szuperprodukciója

A marokkói kérnrtö
E gy m a ro k kó i kém nü kém kedései és szerelme 8 felvonásban. R endezte : Paul 1,. S tein. 

M it Jetfa Goudal, P ié rro : Vórkonyi Mihály, Jean : Joseph Schildkrauf 
Azonkívül:

Eton és zseton A szappangyártás
B urle szk  2 fe lvonásban. Term észet fe lvé te l 1 felvonásban.

A kis komédiások
B urle szk  2 felvonásban.

Április 5, 6, 7. Péntek, szombat, vasárnap.
A Fox-IUmgyár világattrakciója

A rabBélek
Madge Bellany és Barry Márton gyémántfilmje 10 fe jezetben. 

Azonkívül:

A  vadnyugati szerelem
Wildvest dráma 6 felvonásban.

A mexikói felkelők győzelme 
kormánycsapatok lelett

Mexikó, április I 

Kseubnr tábornok, a mexikói felkelői, 
vezére Kscalon mellett tízórás véres h:in 
után döntő győzelmet aratott a korma:.\- 
csapatok felett, melyeket teljesen meg
semmisített. A kormányesapatok 400 
lottat s 1500 foglyot vesztettek.

Kojace megjayitotta a 100 yardos 
futás világrekordját

Saint íiOui.s áprili' i.

Az itt megtartott atlétikai versenyük so
rán lio jaa  megjavitota a 100 yardos futás
ban saját világrekordját 58.4 másodpercre.

NE
ÉPÍTSEN

míg nem vásárol

E N G E L  IS T V Á N
fakeresketfönél
Miskolc, Vay-ut fO. Telefon 452. 

Alapítási óv 1855.

A ngo lccm cn t 
Asbőst pala 
B örlem ez 
C á rb ó l ineum  
C em ent pala 
C h a m o tte l iszt 
C h a m o tte  tégla 
C in e z o tt szög 
Cserép 
C s iszo lókő  
Deszka 
D ró tfo n a t 
É g e te tt mész 
F a ra g o tt fa 
ro c e if ie n t 
F e lü lv ilS g itó  ablak 
F ű része lt fa  
G ipsz 
G öm bfa 
G rá n it 
H a jóp ad ló  
Izo lá ló  c ikke k  
Jege nye  anyag 
K a ró
K á lyh abe té t 
K á trá n y  p a p ir  
K em encefenéklftp  
K em é ny fa anyag 
K e ré k ta lp
K u to s to r
K ü llő
Léc
L étra
Luea»yag
M á rvá n y  m oza ik lap  
M ükö zuza lék 
N ád. m enyezetnád 
N y ir fa ru d
O x id o k  c o n ie n tfo t  ék
P a rk e tta
P o rtln n d ce m e u t
R ab itzhú ló
R úd
S z ige te lő lem ez
S zige te löpép
Szige te lö rnáz
S z ö -
S z  u r  ok
Ta licska
Tégla
T ö lg y  oszlop 
Üvcg.surip  
V a ko ló kő p o r 
V ilia rknpoas
Z á rlé c
Z s in d e ly

Kapható ENGEL ISTVÁN 
fakereskedőnél

Terrenol asbestpaia 
Kctiarít börlemez 
Kollarit szigetelörnáz 
Sikurlt szigetelöpép egyedárusitása 
Ha kért mór tőlem árajánlatot, 

akkor

építsen
FE LSŐ M AG YAR O RSZÁG I H ÍR L A P

X X X II. ÉVF . 13. SZÁM 

Seerkesetés és k iadá sé rt fe le lős : 
LÁ N C ZI ZOLTÁN

•S/eikesr. tőség és kiadóhivatal : .Sátoralja
újhely, Kazincxi-utca 5. szám, telefon 10 
Miskolci szerkesztőség és kiadóhivatal: 
8aádáenyi-utca 12. silóin, telefon : 8- 85.

Nyomtatta a Magyar Jövő Nvomdaűawn 
és LapkiadóváUalat R.-T. Miskolcon. 

M4*aki igazgató : ifjj. Lúd víg latrán
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