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A  nemzeti szabadehmaég 
programmja

Irta: Lézár Miklós
A Reggel főszerkesztője

A tBzigyar közvélemény kezdi tisztán 
ée világosan látni a nemzeti politika útját. 
Az elmúlt nyolc esztendő épszakadásának 
és földindulásának zavaros vizei lefolytak. 
A közelmúlt már nőm érdekel bennünket. 
Alti úgy akar az utca zűrzavarában előre
jutni, kagy mindig hátranéz, az a fejét 
lámpaoszlopba üti, vagy robogó jármüvek 
kerekei alá kerül. Ez annak a politiká
nak a sorsa, amely a múlt vagy közel
múlt emlékeitől, lidérceitől, jelszavaitól 
megbabonázva, nem felejt, nem tanul, 
nem kapaszkodik a rohanó idő küllőibe.

A  magyar fórumon élő anakromizmusok, 
jégcsappá dermedt szólamok, konok dog
mák, gyűlöletben vagy érzékenységben 
megkövesedett* (lolemok és avult, megunt, 
meddőnek bizonyult módszerek sétálnak.

A  mit politikusa pedig nem járhat ólom
lábon. A  ma politikusa úgy repül
jön, mint a szitakötő, fényesen, köny- 
nyen, kígyózva és ne úgy, mint a szar
vasbogár, sötéten, nehézkesen, neki a falnak.

A nagyközönség már megérezte az idők 
fordulatát, csak azok nem, akik a közéler 
színpadán ágálnak. Sem jobbról, sem bal 
ró! nem akarják sokan észrevenni, hogy a 
mlághábtíru utáni magyar história feje
zete, mát egy év előtt lezárult: történelmi 
missziók beteljesedtek és befejeződtek: u j 
vágyak, követelések, hangulatok, remények, 
problémák, irányok és célkitűzések foglal
koztatják az elméket és sziveket; a magyar 
qolgári társadalom sajgó kiábrándulások, 
önkinzó csalódások után komolyabb, em
beribb, patologikus elfogultságok salakjától 
tisztultabb, egészségesebb ésszkeptikusabb lett.

A  józanodó tömeghangulat ellentmon
dást nem tűrő erővel parancsolja jobbról: 
ki a felekezeti célrendszer omladozó, pe
nésze bástyái közül! A  józanodó tömeg- 
hangulat diktálja balról: ki a sértődöttség 
és érzékenység ghettójának homályából 
fülledt légköréből!

E  két középkori institúciót, a céhrend
szert és ghettót le kell rombolni és ki kell 
perzselni a magyar telkekből. Felekezetek 
gyalázása éppen olyan bűnös nemzetáruló 
politika, mint amilyen utálatos a feleke
zet patentirozott bajvívójának handaban- 
dázása. Ez a szerep bála Istennek divat
ját múlta jobbról is, balról is. Az egyik 
abból él, hogy pofoz, a másik abból, hogy 
pofozzák. Egyéb gondoktól kell hogy iz
zók a közélet emberének a feje. Komoly, 
tanult, nyugodt, emberi hiúságtól és 
egyéb gyarlóságtól, reklámbajhászattól 
mentes,fegyelmezett, meggyőződésen, nagy- 
látkörü politikusok valók már a mai ma
gyar közszereplés porondjára.

K i kell verekedni a népképviselet egyet
len fundamentumát, a szabad és tiszta 
választást. K i kell szabadítanunk gazda
sági életünket a protekciómIzmus béklyóiból. 
Vissza kell állítani az egyenlőséget a tör
vény előtt, az önfeláldozást a közjóért, 
a hazáért, a lelkiismeretnek, a gondolat
nak, a szónak feloldozását százados bi
lincsek alól. ,

Ezek ez eszmék kiállottak az elmúlt 
nyolc év tüzpróbáját. Tiszta búza csira- 
képességének nem ártott az ulo. Elő te
hát az eke vassal: mozgassuk meg a talajt, 
hogy befogadja a polgári önérzet szabad 
levegőjét és az emberiség meleg napsuga- 
rát. A  mag kikéi és ha megnő a vetés: 
a nemzeti szabadelvüség megváltó lelke 
og ringatózni a kalásztenger o ‘n .

H A R C  A Z  Ö TÖ D IK  E G Y E T E M É R T

Klebelsberg kultuszminiszter szerint Miskolc- 
nak nincs reménye az ötödik egyetemre
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Miskolc csak mint egyetemi város fejlődhet Nagy-Miskolccá
Ma«kolc, január 13

A  Felsőmagyarországi Hírlap már több 
alkalommal beszámolt arról a nagymértékű 
érdeklődésről, amelyet Klebelsberg Kunó 
gróf kultuszminiszter egyik dooomberi cikke 
keltett az országos, de különösen a miskolci 
közvéleményben. A  kultuszminiszter ebben 
a cikkében egy nagyon reálisnak látszó 
megoldás keretében az ötödik egyetem gon
dolatát vetette fel és a miskolci sajtó köte
lességének tartotta, hogy ezt a gondolatot 
a maga részéről a legerősebben felkarolja s 
egyszersmint rámutasson azokra a körül
ményekre is, amelyek, —  abban az eset
ben, ha q z  ötödik egyetemet csakugyan fel
állítanák, —  amellett sorakoztathatók fel, 
hogy ez a gondolat Miskolcon volna a leg
eredményesebben megválósitható és Mis- 
kolenak eme megoldás keretében feltétle
nül nyernie kell.

Kétségtelen ugyanis, hogy Miskolc a mai 
Csonkám agyarországon relatíve erős és in
tenzív kereskedelmi életével, Magyarország 
gazdasági erőinek egyik legdusabb központ
jában, szinte predesztinálva van arra, hogy 
egy magyar Frankfurttá fejlődjék fel és 
nagyvárossá való kialakulásának szinte 
mellőzhetetlen követelményévé válik az, 
hogy magasabb kulturális fejlődés által is 
alátámaszthassa és kiegészíthesse a nagy
vonalú kereskedelmi és ipari fejlődés len
dületét. A közvéleményben tehát kialakulj 
az a köztudat, —  és erről győződtünk meg 
az illetékes tényezők nyilatkozataiból Ls, —- 
hogy Miskolcnak a magasabb fejlődés 
szempontjaiból nőm szabiid elejtenie az ötö
dik egyetem gondolatát s ha annak reali
tása mellett már maga a kultuszminiszter 
is nyilatkozatot tett, sorompóba és küzde
lembe kell állania az ötödik egyetemért, 
vagy annak legalább is egy-két olyan fakul
tásáért, amelyeknek Miskolcra való telepí
tése bizonyos adottságok következtében ké- 
zenfekvőleg is Miskolc előnyére fog szol
gálni.

örömmel regisztráltuk a múltkoriban a 
város illetékes tényezőinek ama nyilatko
zatait, hogy a közhangulat kívánságát meg
értették és Miskolc érdekeinek a védelméért 
minden lehetőt el l'ogmik követni. Annál 
nagyobb meglepetést kelthet az a nyilatko
zat, amelyet a kultuszminiszter ebben a kér
désben sátoraljaújhelyi útjáról visszatérve 
tudósítónk előtt tett. A  kultuszminiszteri 
nyilatkozat ugyanis letompitja az ötödik 
egyetem kérdésének az aktualitását, egyben 
azonban leszögezi azt is, hogy Miskolcnak 
az ötödik egyetemre semmi reménye nem 
lehet.

Ugyanokkor azonban kijelenti a kultusz
miniszter, hogy Miskolc környékével 
együtt, ma már Magyarország legnagyobb 
ipari központja Budapest után s említést 
tesz arról, hogy Nagy-Miskolccá való kifej
lődésével kapcsolatban kulturális követelé
séi is természetszerű növekedésre tarthat
na kszámot. Amidőn azonban ezeket a köve
telményeket tisztán egy kereskedelmi fő
iskola létesítése által is kielégítőnek találja 
és kétségbevonja újra a miskolci jogaka
démia létjogosultságát is —  úgy látszik még

sincsen teljesen informálva Miskolc igazi 
jelentőségéről, súlyáról, fejlődésképességé
ről és jogos kulturális igényed felől.

Lehet, bőgj' valóban nem aktuális ma 
még az ötödik egyetem, de abban a gondo
latban, amellj'el a kultuszminiszter az ötö
dik egj’etem kérdését felvetette annjd élet
re kívánkozó és reális érték és erő van, 
hogy előbb-utóbb talán még önkéntelenül 
is aktuálissá fog válni. És evvel az aktuali
tással, éppen ezért, Miskolcnak továbbra is 
számolnia kell. A  kultuszminiszter, aki 
ugj* látszik Miskolc igazi lénj-egét még nem 
értette teljesen és tökéletesen át, Miskolc- 
eal a  közvetlenebb kapcsolatokat az utóbbi 
évek alatt, —  nem tartotta fenn, Miskolc 
közönsége az uj színház megnjutása óta 
hiába hívta és várta a kultuszminisztert 
több alkalommal is, —  nem jelent meg sem

feszítést, amelj'et ez a város még a mai 
nyomasztó gazdasági körülmények között 
is megtesz, hogy a nagyvárossá fejlődés 
egyetlenegy lépcsőjén, a magasabbra emel
kedés egj'etlenegy nélkülözhetetlen pozíció
já t se veszítse el, és ha megnyerte volna 
a kulturális fejlődés és magasabb szín
vonal iránti mindenütt és mindenben elő- 
töiő vágyat, amely a városnak ma már 
egj-ik legjellegzetesebb karakté riszt ikum a, 
talán máskép gondolkodna Miskolc kíván
ságainak jogossága felől.

A  város vezetőinek és a miskolci közvé- 
leménjmek nem szabad belenyugodnia abba, 
hogy ez a felvetett probléma és ez a leszö
gezett kívánság teljesen letűnjön az érdek
lődés homlokteréről. A  rosszul informált 
minisztertől a jó l informált miniszterhez 
kell fellebbezni és meg kell értetni vele.

a zenepalota felavatásánál, sem a Kerné- ■ hogy Miskolc csak akkor válhatik Nagy- 
njá-contonnáriumon. Pedig, ha itt lettíMiskolccá, ha egyeteme, vagy legalább út 
volna, ha látta volna azt a hatalmas erő-1 egy csonka egyeteme van.

Nem aktuális az ötödik egyetem
Klebelszberg Kunó gróf kultuszminiszter 

Sátoraljaujhelj-ből hazatérőben a részére 
fenntartott vasúti kocsiban volt szives 
mukatársunkat fogadni. Munkatársunk 
megkérdezte a kultuszminisztert, hogy ak
tuális-e már az ötödik egyetem létesítése és 
felhívta figyelmét arra, hogj’ erős mozga
lom indult meg az egj-ctemnek Miskolcon 
való felállítása érdekében. Annál is in
kább reméli ezt Miskolc varos és az egész 
Felvidék, mert itt meg van már a jogaka
démia, amely a magját képezhetné a létesí
tendő egyetemnek.

—  Az ötödik egyetem létesítése —  vála
szolta a kultuszminiszter —  egyelőre nem 
aktuális és valószínűleg huzamosabb ideig 
nem is lesz. Am i a miskolci jogakadémiát 
illeti, annak fennállása nem képez eminens 
közérdeket cs már ezzel is megmondtam azt, 
hogy az egyetemnek Miskolcon való létesíté
séről az említett formában szó sem lehet. 
Szó lehet ellenben árnál, hogy kereskedelmi 
főiskolát létesítsünk.

—  Mint minden embernek meg van az 
egyénisége, úgy egyénisége van minden vá
rosnak és minden vidéknek. A városok 
egyéniségét a gazdasági viszonyaik, társa
dalmának rétogeződéso adja meg. Amint a 
modern pedagógiai irányzat az, hogj- min
den embert egyéniségének megfelelően kell 
kiképezni, tanítani, ugj'anugy minden vá
rosban és vidéken olyan iskolákat kell léte
síteni, amelyik az illető város és vidék 
egj'éniségének, tehát szükségletének célsze
rűen meg felölnek.

Miskolc a kereskedelmi szakoktatás 
központja

—  Miskolc városa a legjobb utón van, 
hogy Budapest után Magjarország legna- 
gj’obb ipari központja legyen, sőt környé
kével együtt már ma is az. Ha tehát Diós
győr és esetleg más környező községek, be
vonásával létesülni fog Nagy-Miskolc és 
igy fokozódni fog teherbíró képessége, töb
bet fog tudni áldozni a mainál is kulturális 
célokra, itt fog kelteni megteremteni a ke

reskedelmi felsőoktatás központját és mel
lette a város és környéke egyéniségének 
megfelelő ipari oktatási intézményeket is 
ki kell fejleszteni. í

__Én azonban nem is feltétlenül tartom
szükségesnek Nagj'-Miskolc létesülésének 
bevárását, hanem amint az ország és ezzel 
együtt a kulturiárca anyagi eszközei meg 
fogják engedni, feltétlenül itt fogom meg
szervezni a kereskedelmi felső oktatást. 
Miskolc város igénj’eit, tegyük hozzá jo
gos igényeit, már ma sem elégítheti ki a 
a felsőkereskedelmi iskola, annál kevésbbé, 
mert hiszen a város kereskedelmi forgalma 
oly mérvben fejlődik, hogy több idegen 
nyelvben jártas és megfelelő kereskedelmi 
kiképzésben is részesült emberekre megle
hetős nagy számban lesz a közeljövőben 
szüksége, már pedig az idegen nj’elvek tö
kéletes elsajátítása a felsőkereskedelmi is
kolákban nem lehetséges.
A vidéken nincs szellemi proletariátus 

Milyennek látja Nagjunéltóságod a vi
dék kulturális helyzetét 1

—  Az utóbi időben Magyarország több 
vidéki városában megfordultam és sehol- 
som hallottam azt, hogy a kulturtárca pa
zarolna, költekezne, mint ahogy azt több 
oldalról állítják. Sőt a vidéki gócpontok 
egj’enesen megkívánják és elvárják a kul
tuszkormánytól minél nagyobb számú és 
jól berendezett, jól vezetett, tehát hivatá
sának jól megfelelő iskola létesítését. És a 
nyomasztó gazdasági helyzet ellenére is a 
városok kulturális célokra szinte erejüket 
meghaladó összegeket fordítanak. A  vidé- 
ken járva, én nem tapasztaltam, hogy bár
hol is megvolna az a sokat emlegetett szel
lemi proletariátus, melyet olyan nagyon 
szeretnek emlegetni és amely icilóságban 
meg is van Budapesten. Én úgy látom, 
hogj’ a vidék feláradása Budap* ;t felé túl
ságosan erős és a megakadálj\\zás egyik 
módját az oktatás docentralizálásában lá
tom. Nem szabad az embereket, különösen 
at fiatalembereket hozzászoktatni Buda-
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Kállay Tibor szükségesnek tartja az önkormányzatokra 
nehezedő kormánynyomás enyhítését

Miskolc, január 13

pesthez, u csak Budapest által nyújtható 
nagyvárosi kényelemhez, mert akkor nem 
hajlandók többé u vidékre visszatérni, mi
vel nagyon érzik a megszokott kényelem 
hiányát. K téren a városoknak igen nagy 
feladatot kell még megoldani és minden le
hetőt meg kell tenni polgáraik kényelmé
nek biztosítására. Amíg lehet Magyarorszá
gon olyan 40.000 lakosú város, amilyben 
mindösszt 13 angol ki özet és ü fürdőszoba 
van, addig nem szabad csodálkozni azon, 
hogy a nagy városokban és főként a Buda
pesten tanuló ifjúság nem hajlandó vissza
térni a vidékre. Hogy csak egy érdekes pél
dát említsek, a minisztériumban kétszáz- 
húsz olyan óvónőt tartunk nyilván, akik 
kinevezéseiket méghapták, de állásukat nem 
voltak hajlandók elfoglalni vidéken.

A Collegium Hungaricum-ok
A beszélgetés folyamán u Collégium 

Hungaricumra terelődött a szó és Klebelsz- 
berg kultuszminiszter ezzel kapcsolatban a 
következüket mondotta:

—  Nagy támadások értek a collégiumok 
létesítése miatt, pedig ezekre feltétlenül 
szükség van. A  párisi egyetemen ez évben 
háromezer román diák tanul, tehát ugyan
annyi. mint két vidéki egyetemünk hallga
tóinak létszáma. Eltekintve már most úttól, 
hogy a Páriában tanuló románok teljesen 
elsajátítják a francia nyelvet, oly értékes 
kapcsolatokat szereznek, amelyeket kitünő
en tudnak felhasználni hazájuk érdekében. 
A  magyar középosztály gazdasági helv/.etc 
nem engedi meg, hogy n mi fiaink igy tö
megesen keressék J'el a külföldi egyeteme
ket. Viszont erre nagy szükségünk van, u 
már említett okból. Hiszen a közelmúltban 
láthattuk, hogy Románia milyen nagysze
rűen tudja értékesíteni 'az ilyen módon 
szerzett kapcsolatait. A szülők szegénysége 
folytán tehát az államra hárul az az első
rendű feladat, hogy minél több magyar 
fiatalember kiképzését tegye lehetővé a kül
földi egyetemeken

—- Az én meggyőződésem iiz, hogy a 
gyakran hangoztatott vád indokolatlan, n 
kultuszkormány nem puzarql, főként azért, 
mert évtizedek mulasztásait kell pótolni. 
'Természetes, hogy a inai gazdasági viszo
nyok mellett nagyon nehéz a mulasztások 
pótlása, de ezekre feltétlenül szükség van 
az ország jövője érdekében.
NOm létérdeke Miskolcnak a jogakadémia

Visszatérve az ötödik egyetem kérdésére, 
ismét szóba került a miskolci jogakadéniia.

—  Én elhiszem —  mindotta a kultusz- 
miniszter —  hogy Miskolc és környéke ké
nyelmét nagyon szolgálja ez a körülmény, 
hogy a jogi tanulmányokat végző ifjaik 
nem kénytelenek az egyetemre menni. De 
ez nem létérdeke Miskolcnak. Mindenesetre 
nagy előnye a miskolci jogakadémiának, 
hogy egy néhány kiváló tanára van, de en
nek ellenére sem létesíteném itt az ötödik 
egyetemet, hanem, amint mondottam Mis
kolcon a felsőkereskedelmi szakoktatás köz
pontját akarnám kiépíteni.

A napilajiok részletesen írtak Kállay 
Tibornak a Oobden-Szövetség miskolci fiók
jának meghívására a miskolci Gazdakörben 
történt előadásáról. Az előadás keretében 
érdekes visszapillantást vetett a inunieipá- 
1 is élet keletkezesén*, kifejlődésére, vázolta 
annak jelenlegi viszonyait és feladatait. 
Teoretikus fejtegetései sorún megállapítot
ta, hogy ma a központi államhatalom nyo
mása túlságos erős a municipiumokra. Mi
vel az előadó által kitűzött tárgy különös 
érdekességü épen most, amikor a közigaz
gatási reform s vele a törvényhatósági élet 
jogállásának modernizálása kerül napi
rendre, azonban az illusztris előadó gondo
san került minden állásfoglalást és óvato
san megmaradt az elméleti általánosítás 
keretei között; szükségesnek tartottuk, hogy 
a szőnyegen levő nagyfontosságu kérdés- 
íven megismerjük pontosan álláspontját. 
Kállay Tibor ma, — bár nem áll háta. mö
gött látható párt, -  mégis vezér, aki nyil
vánvalóan egy kormányképp ellenzék gon
dolatától vezérelve küzd és akit nagyon so
kan tekintenek a politikai váltógazdaság 
fordulata esetén a jövő miniszterének, sőt

Szombaton délelőtt végre annyi terve
zés és ankétozás után Dalmady Ödön mi
niszteri tanácsos, a vasút és hajózási főfel
ügyelőség vezetője a Máv. és a város repre
zentánsaival helyszíni szemlét tartott a Yai- 
uti sorompónál. A  helyszíni szemle és az an
kétozások eredményoképen úgy döntöttek, 
hogy a városfejlesztési • tervekbe a Vai-uti 
sorompó és az Újvilág-utcai Ilid közötti köz
ponti személypályaudvar tervét illesztik be; 
a sorompót pedig úgy tüntetik el, hogy a 
Gömöri pályaudvar felől a tiszaira vivő vá
gányt magasépitésü vágánnyá képezik ki. 
Így a Yay-uti villamos-, autó- és kocsiközle
kedés a vasúti sínek alatt fog történni. A 
magasépitésü vágány kiépítésének költségei 
előreláthatólag két és félmillió pengőt tesz
nek ki, amely összeget a Máv. vagy az 1929- 
30. évi költségvetésébe illeszti be, vagy be
ruházási kölcsön formájában veszi fel, Mis
kolc város pedig évenként törleszti majd a 
reá eső annuitást.

A  gömöri sorompó igy rövidesen, egy-két 
éven belül eltűnik, a vasúti töltés azonban 
megmarad. Ez azt jelenti, hogy a forgalom 
ugyan zavartalan és akadálytalan lesz, a 
város kettéosztottsága azonban megmarad; 
a város fejlődésének, kiépülésének azonban 
továbbra is gátja, kínai fala lesz, sőt ti
szai pályaudvar közelebbrehozásával köze-

kormá nyel nőkének. Épen azért tulajdoní
tunk nagy fontosságot minden szavának.

KaJlay Tibor finom ügyességgel tért ki 
minden interjú elől, áronban az előadás 
utáni hosszú bankettet kövotő vidám han
gulatiján mégis sikerült tudósi tónknak Kál- 
layt nyilatkozatra bírni. Feltettük a kér
dést, hogyan gondolja el a jövőben a köz- 
igazgatási autonómiák sorsát?

Előadásomban —  válaszolt Kállay 
kérdésünkre —  vázoltam a mostani állapo
tokat. Eszerint a nnmicipiumok mai jog
állása erősen korlátolt, mert túlságos suly- 
lyal nehezedik rájuk a központi kormány
hatalom nyomása, mely minden téren a 
maga számára tartja fenn az intézkedés 
jogát s ezzel valósággal megbénítja a muni- 
cipiumok önállóságát, rendeltetésszerű mű
ködését. Ennek megállapítása után termé
szetes és érthető az az álláspontom, hogy a 
központi konnagyhatalomnak ezt a túlten
gő nyomását , túl igazgatását a legmesszebb- 
menően redukálni kell és ezzel szemben a 
municiphunok jogállásának autonóm jog
körét visszaállítani, fejleszteni. Ebben'a tö
rekvésemben —  tette hozzá sokat jelentő 
mosollyal —  az újságoknak segítőniök kell'.

3 lebb hozzák a város végét, összébb szorítják 
a város testét, megakadályozzák a város 
fejlődését, kiépülését az egyetlen irányban, 
amerre még lehetséges. Mert a Vasgyár, és. 
Diósgyőr felé is alig van már beépíthető 
terrénum, úgy. hogy az egyetlen igazi ter
jeszkedési lehetőség Zsőlca fele mutatkozik. 
Ez a terv most ezt a lehetőséget is elzárná, 
megszüntetné. Tehát netn megoldás, vagy 
legalább is csak félmegoldás. Régi vizsza- 
bályozási térvek nagyon1 helyesen á $ajó
parton tartották megépítendőnek az új köz
ponti pályaudvart s ennek a tervnek meg
valósítása nem Is kerülne lényegesen többe 
és nem zárná cl a fejlődés1 útját, nem állí
taná meg a város vérkeringését, expanzi- 
vitását. És nem sértene annyi jogos magán
érdeket is. Ugyanis az utóbbi időkben erő
sen megindult az építkezés a Vay-uton, 
mert a régi városszabályozási tervek szerint 
a város természetes fejlődése erre terelődne 
és igy itt a házak természetszerűleg maga
sabbra értékelődnek át. Ez a terv azonban 
a Vay-utat és ezt az egész városrészt meg
nyomorítaná, viszafejlesztené. Mivel ma 
már a személy és teherforgalom tengelyen 
alig bonyolódik le, a Vay-ut az idegenforga
lomból teljesen kikapcsolódna, intenzív, 
pezsgő kereskedelmi élet el sem képzelhető 
rajta és minden olyan elgondolás, mely a 
Vay-ut forgalmának fellendítésével akarta

Megakasztja Miskolc fejlődését a gömöri 
sorompó megszüntetésének az uj terv 

szerinti megoldása
Miskolc, január 1

Jegyzetek
Lapunk mai számában egy riport né

hány számadatban beszámol Miskolc vá
ros népességének szaporodásáról, azaz —  
csökkenéséről. Ez a néhány egyszerű, 
puszta szám félelmesebb, döbbenetesebb 
minden lidércnyomásnál, minden Walpur- 
gisnachtnál. Mert ezekből a számokból az 
utolsó másfél évtized minden baja, kese
rűsége, nyomorúsága kiált felénk. És le
nyűgöző erejűek, mert számok; számok, 
amelyek a realitás, a feltétlen biztosság 
kalapácsütésével, súlyával hullnak reánk 
és gyűrik, temetik inagukr.lá még a hitün
ket, reményünket, jövővárásunkat is. 
Mert minden reményünk boltive csak az 
elkövetkezendő generációra, a jövő nem
zedékre súlyosodhatik; csuk tőlük, egy 
egészségesebb, számban, egyetértésben, 
testi és lelki fizikumban erősebb nemze
déktől várhatnánk minden vágyunk, csa
tánk, tervünk kiharcolását.

Ezek a számok, mint szorongató, fo j
togató polipkarok megállítják, lefogják, 
munkára emelt karunk izmafeszülését. 
gondolatra feszülő agyunk idegeinek fol- 
aizását, lefogják lassú, megfáradt ütemü 
életünk taktusdobbanását, halálrasebzik 
a munkánk. véres vritékhullásunk. 
szenvedő, nyomom életünk értékébe, ér
telmébe vetett hitünket. Mert mi lassan, 
megfáradva, meggörnyedve beletörődtünk 
már abba, hogy a mi életünk csak marti
rum, hogy mi csak a Oolgothát járjuk, 
csak hordjuk a keresztet. De azzal a biz
tos hittel, tudattal éltük, tűrtük ezt nzl 
életet, hogy egy boldogabb magyar Hol-1

nap magvetői vagyunk, hogy gyermeke
ink megváltása lesz a martirium jutalma. 
Ez a statisztika, ezek a számok azonban 
ezt a hitünket, minden tűrésünk, mun
kánk. martiriumunk alapját ingatják 
meg, akarják szétrombolni a matematika, 
a statisztika könvörtelen, rideg logikájá
val.

•
És egy vészkiáltás csendül ki ezek

ből a számokból, melyet Madarassy 
Beck Gyula báró igy fogalmazott a Cob- 
den Szövetség ülésén: Quo vadis domine 
Bethlen? Merre, hová jutunk el igy, ó, 
mi urunk, Bethlen?! És hová jut el veled 
az égés/, ország?!? Hová. merre vezet az 
ország útja. ha gazdasági lezülöttségünk 
egyre fokozódik. ,ha rövidlátó gazdasági 
politika miatt még az istenáldás is átok
ká válik s az acélos magyar búza előtt 
nem nyitják meg szélesre a kivitel útját: 
hogy frissebb vérkeringést hozhasson az 
ország életébe, hanem a magyar gazdasági 
és más eszövetkezeti jellegű agyontámo- 
gnttott exportintézményekbe igyekeznek 
újabb életerőt önteni vele, hogy jobban 
elszívhassák az úgyis már annyira tengődő, 
vérszegénnyé lett magyar kereskedelem táp 
láló nedveit, ha kereskedelmi mérlegünk 
behozatali karja egyre súlyosabb, egyre 
alább száll, ha minden nap egy millió pen
gő vándorol ki idegenbe. S ez a millió 
pengő mindig a kétségbeejtő, fullasztó 
adóterhek újabb növelését jelenti, egy 
újabb font hús kivágását élő, szenvedő, 
egyre jobban összeasszó. egyre jobban so- 
vánvodó, nvomoru testünkből.

S a jövő generációt jelzi, jelenti, mely

cl sem tud jönni, meg som tud születni a 
nagy célokra, a szent életcsatákra, a jobb 
magyar élet kiharcolására, inért ma nem 
mernek, nem tudnak az emberek existen- 
ciát, családot alapítani, nem mernek 
gyermekeket, utódokat nomzeni. Mert 
nincsenek életerős, tápláló nedvvel duz
zadó emlők, amelyek táplálják, nincsenek 
gondoktól mentes, meleg, gügyögő, tisz- 
tánszerető szavak, amelyek becézzék, nin
csenek erős, izmos karok, amelyek nevel
jék a jövő mr gszületendő gyermekeit. A 
csecsemőket. akik megszületésükkor egy 
kilóval, ezer grammal kevesebbet nyom
nak. punt a békében születettek. S értsé
tek meg. hogy ez a hiányzó kiló a nyo
mornak, a jövő lidércnyomásának mekko
ra súlyát jelenti. Egy kilógramm hús és 
vér, egy kilogrammélet. ami hiányzik min
den újszülött csecsemő testéből.

Mert az adóvégrehajtásból származó 
párnákból vagy tehenekből Minerva ko
csik lesznek, amelyek a jelen minisztereit 
hordozzák s nem a gazdasági életünk lon- 
ditői, frisébb vérkeringése, mely az eljö
vendő Nagy-Magyarországot táplálná 
becézné, épitené. Ne kész felfegyverzett, 
pompás karosszériául Minerva-knesik 
pattanjanak ki Bethlen-Jupiter fejéből, 
hanem eleven, mélyen koncipiált. élet 
erős ötletek, amelyek megmentenék az 
egyre halódó, satnvuló, pusztuló magán
gazdaságot, amelyek lefékeznék a keres
kedelem és ipar nyomorba, esődbe., pusz
tulásba rohanó vonatát.

Kedden, 15-én majdnem egy hónapi 
szünetelés után újra összeül a esonkacr- 
szág parlamentje. S az uj évtől, az uj

megfosztani Miskolc városát egy utcát* jelle
gétől s a város forgalmának arányosabb el
osztását nagyon helyesen igy képzelte e l __
kútba esne. S ez a megoldás, mely vélemé
nyezői szerint is csak megalkuvás a hely
zettel, a Nagy-Miskolcról megálmodott any- 
nyi szép, színes álom, realitásba kívánkozó 
J-erv és elgondolás szertefoszlását, halálát 
jelentené. Valahogy érthetetlennek éa rej
telmesnek látszik ez az egész uj terv. Va
lahogy önkéntelenül felvetődik a kérdés: 
pú van, milyen koncepció, milyen elgondo
lás ezen megoldás mögött? Miért dobták 
sutba a régi tervet és hozták helyette cet nz 
uj elgondolást, moly minden, csak nem vég
leges megoldás és nem városfejlesztés?

20.463 vb. 1928

IIXRDE TM É N Y

A  város lakossága 1929. évi j  égsz ük ségi oti be 
szerzésénél u közegészségügyi érdek megóvása el 
sőrondü közérdek, de emellett törvényszerű köte
lesség is.

Ennélfogva az 1870. évi X IV . t.-c. 2. par&gra 
fusa, valamint n 119247—1897. B. M. körrendelet 
alapján közhírré teszem, hogy természetes jég  csak 
n Sajónak a vágóhídon felül levő szakaszán, az u. 
n. „T'VoskeszÖg" felé terjedő részén termelhető. A  
beszerzést más helyről nem engedhetem mey. Azok 
pedig, akik a jeget más község területéről szerzik 
!*•*. köteleseik előttem igazolni, hogy a szállítás az 
illetékes hatóság engedélye ölapján u hatóság ál 
tál kijelölt helyről történik.

Mindazok ellen, akik a természetes jeget nóta 
a fonti rendeletéin szerint szerzik be, a kihágást 
eljárást az 1876. évi X IV . t.-c. 7. paragrafusa 
alapján meg fogom indíttatni s ugyanezen tör 
vény 8. paragrafusa alapján jégszükségletüket 
el fogom kobozni, illetőleg mog fogom soouui' 
eiteni.

Miskolc. 1929. január 4.
dr. Kimócsy József 
v. b. tanácsnok.

Tk. 4464 —928. szám.

ÁRVERÉSI H IR D E TM É N Y  K IV O N A T .

Szameth és Weinjann végrohajtatóknak Windt 
Ábrahámné (Adolfné) sz. Kellncr Eszter végre 
hajtást szenvedő ellen indított végrehajtási ügy 
) m‘u a telekkönyvi hatóság végrehajtási árreróét 
600 1* tőkekövetelés és járulékai behajtása tó 
gett a tokaji kir. járásbíróság területén levő, Tar 
cal községben fekvő s a tarcali 1925. sz. botétbe* 
368. 369. hrsz. alatt felvett ház, udvar ós kertié 
6000 F.,

a  tarcali 2516. sz. betétben felvett közös legelő 
jutalék 76 P  32 f. kikiáltási árban elrendelte.

A z  árverést 1929. évi március hó 18-ik uapj* 
d. e. 10 órakor Tárcái község házánál fogják meg 
tartani.

A z árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ér 
kétharmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el.

A z árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül 
a kikiáltási ár 10 %-át készpénzben, vagy ar. 
1881 :LX . t.-e. 42 f  ában meghatározott árfolyam 
inai számított óvadókképee értékpapirosban a ki 
küldöttnél letenni, hogy a bánatpénznek előlegen 
bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismer
vényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltété 
leket aláirni (1881 :LX . t.-c. 147., 150., 170.
1909:X L . t.-c. 21. $.).

Az. aki az ingatlanért a kikiáltási árnál maga 
sabb ígéretet tett, ha többet igém i senki sem akar, 
köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint 
megállapított pánatpénzt az általa Ígért ár ugyan
annyi százalékig kiegészíteni (1908:X L I. 25. $.).

Tokaj, 1928. november 12.
Nemes s. k. jb. elnök.

üllésszaktól szeretnének sokat, nagyon- 
sokat várni, remélni. Szeretnénk remélni, 
hogy a pompás, remekmívű, még a bol
dog Nagy-Magyarország testére szabott 
parlamentben összeülő országgyűlés, 
niost már nemcsak pompázó orchidea 
lesz. mely a levegőbe ereszti gyökereit, 
hanem a magyar élet eleven fája lesz, 
mely mélyre, a magyar föld, a* magyar 
élet mélyére fogja bocsátani gyökereit. 
Hogy nem egyszerű, matematikai, pontos
sággal működő törvénygyár lesz. mely az 
örökkévalóság számára állit fel szép, gon
dosan, aprólékosan cizellált s most sokszoi* 
olyan fölösleges normákat, hanem —  
szeretnénk hinni —  meg fogja találni a 
kontaktust, az érintkező felületeket • 
nép. a nemzet életével, bajaival. És hogy 
segíteni is igyekszik majd rajta. Komoly, 
megalapozott s nem ötletszerű és rapszó- 
dikus gazdaságpolitikával. Hogy fajvé
dőimet, de nem jelszavas, hanem igazi 
fajvédőimet fog teremteni azzal, hogy 
megóvja, megmenti egészségesebb gazda
sági helyzet, az adóterhek csökkentése és 
jobb kereseti lehetőségek teremtésével az 
eljövendő nemzedéket, mely minden remé
nyünk, hitünk, kincses jövővárásunk. 
Szeretnénk hinni, hogy az összeülő or
szággyűlés a megértés, a krisztusi szere
tet s a demokratikus gondolat jegyében 
s igaz, komoly munkával felépítik majd 
az igazság, a munka és a fejlődés, a hala
dás várát S egy jobb. egészségesebb, 
erősebb, szellemi vagy —  ha kell —  tes- 
ti csatákra felkészültebb, izmosabb jövő. 
nemzedék lehetőségét Szeretnénk hinni!

(—Örs.)
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Hermann miniszter élesen elitéit minden felekezeti 
és osztályellentéteket szitó politikát

Budapest, január 14.

Dorogról jelentik: Vasárnap adta át 
Dorog nagyközség díszpolgári oklevelét 
Herrmanu Miksa kereskedelmi miniszter
nek, aki a képviselőtestület diszülésén, 
majd később a banketten történt felszó
lalásában visszautasította azokat a táma
dásokat. melyek őt a modern, tökéletes 
utak építése miatt érték. Kijejlentette a 
miniszter, hogy igazuk van azoknak, akik 
hibául rójják fel azt. hogy modern, töké
letes utakat építenek nagy költséggel ak
kor, amikor sok száz község van minden 
járható ut nélkül. De tévednek a táma
dók akkor, ha azt hiszik, hogy az a né
hány autóut akadálya lesz az országos 
útépítési programúi végrehajtásának és 
minden község úttal való ellátásának, 
mert ő mindkettőre gondot fordít.

H a ta lm as v é d ő b e s z é d  a  k e r e s k e d e le m  o rs zá g é p ltő  
M e g v é d te  ú tép ítő  p o lit ik á já t

. Majd felszólalásában kifejtette a me
zőgazdaság és ipar ellentétes érdekeire 
vonatkozó nézetét, mely szerint Magyar- 
ország agrárállam volta nem lehet ok ar
ra. hogy megfojtsák az ipart és kereske
delmet, hanem módot kell találni arra, 
hogy í zt a két ellentétes érdeket valaho
gyan egy pia Ufóimra lehessen hozni. 
Tény az és ezt minden józan gondolkodá
sú, tárgyilagos embernek be kell látnia, 
hogy Magyarország nagyot zuhanna, ha 
megkísérelnék az iparlepte területek, a 
gyárak és bányák eltüntetését és mező- 
gazdasági célokra való felhasználását. 
Azok a mezőgazdasági érdekképviseletek, 
amelyek állandóan az ipar és kereskede
lem hátrányára akarnak előnyöket kicsi- 
karn. be fogják látni, hogy ezzel saját 
sírjukat ássák meg. Végül annak a remé
nyének adott kifejezést a miniszter, hogy

m u n k á ja  m e lle tt

Dorog, mint az ipari vidékek típusa rövi
desen jobb, szebb helyzetben lesz, mert a 
közgazdasági élet fejlődésének mérlege 
határozottan az ipar javára emelkedik és 
igy a bányák is kevesebb nehézséggel fog
nak küzdeni már a közeljövőben.

•Vin ellentét a termelési ágak között, csak 
ha mesterségesen teremtenek ilyeneket. 
Szembe kell helyezkednünk s nem szabad 
tűrnünk, hogy faj- és valláskülönbségek 
viszályt teremtsenek, szembe kell száUnunk 
—  és iszembe is fogunk szállni azzal az 
irányzattal, mely becsületes magyar tevé
kenységet másodranguvá akar deklarálni. 
Mindenki, aki becsületesen dolgozik és ér
tékekei termel, egyenrangú polgára legyen 
ennek az országmik. Ez az igazi dómokra 
cia, amely mentes minden kártékony poli
tikai sallangtól, és csak egy jogcímet ismer 
a becsületes munkát.

A parlament januári programmja
Budapest, január 13

A  képviselőház a karácsonyi szünet után 
szerdán, 16-án ül össze. A  megnyitáson 
még Zsitvay Tibor fog elnökölni, akinek 
igazságügyiminiszterré való kinevezése csak 
ezért késik, mert ö ismeri legjobban az uj 
házszabályokat és megvárják, mig azt be
vezeti és útbaigazítást ad. Utódja az eddigi 
terveknek megfelelően Almássy László Jesz.

A  parlament összeülése után kisebb je
lentéktelen it orv é ti y ja vasiatok ka 1 fog fog
lalkozni és evvel húzzák ki azt az időt, mig 
a bizottságok elkészülnek a közigazgatási 
javaslat letárgyalásával. Utána a sajtója
vaslat következik. A  sajtójavaslat lotárgya- 
lása. után a Károlyi-vágyon felhasználásról 
szóló törvényjavaslatot fogja letárgyalni a 
Ház, mely vagyont közművelődési célokra 
kívánnak felhasználni.

A  kultuszminiszter ugyan azt szeretné, 
ha előbb a nyolc osztályos elemi iskolákról 
szóló törvényjavaslat kerülne sorra, azon
ban ennek éles ellenzéke van egyes intéz
mények, érdekképviseletek, igy az OMGE 
és a GyOSz részéről.

Maga a közigazgatási reformjavaslat tár
gyalása sem fog simán menni, mert az egy
ségespártban a bizottsági tárgyalások során 
igen éles ellenzéki felszólalások hangzottak 
el a javaslat mostani formája ellen és már 
eddig is számos módosító indítványt foga
dott el az egységes párt. Az egységespárti 
ellenzék élén Viczián István és Csák Károly 
állanak, akik el vannak határozva arra, 
hogy —  mint közigazgatási szakemberek - -  
egyes rotrográd intézkedések ellen a Ház
ban is harcolni fognak.

A sajtójavaslat kérdése még problémáti- 
kusabb, mert Zsitvay nem hajlandó ma
gáévá ta n i  elődje javaslatát és azon lénye
ges módosításokat óhajt eszközölni. A  de
mokratikus ellenzék, különösen a sajtója
vaslat ellen fog harcot indítani, különösen 
a pénzbüntetésekből szóló szakasz ellen, 
mert ez alkalmas egy lapvállalat tönkre
tételére.

Elvitte a főpíncér pénzét
Miskolc, január 13

Amióta divatba jött a jazz-muzsika. 
gyakran látunk feketeképü Cham-ivadé- 
kokat, akiknek egész jó  jövedelmi forrás, 
nagyon jó megélhetést nyújtó foglalkozás 
a jazz. így  került Miskolcra Abdull Halim 
néger jazzdobos is. Hazája valahol A fr i
kában van, évek óta él Magyarországon, 
magyar asszonyt szerzett magának, előbb 
a Pannóniában, később a Papagáj-bárban 
szolgáltatta a zenét a táncoló pároknak s 
nagyon jól keresett. A  legelőkelőbb étter
mekben étkezett. négy-ötfogásos ebédek, 
vacsorák kerültek mindennap az asztalá
ra. arra viszont nem gondolt, hogy ezt va
lamikor talán k i1 is kellene, fizetni. Egy 
szép reggelen Abdull Halim ás felesége 
eltűntek Miskolcról. A  főpincérek pedig 
várták, mikor jelentkezik már Abdull a 
fizetéssel. E ltelt egynap. kétnap, de a fe
kete muzsikus enm jött. Gyanús volt a 
főpincéreknek, érdeklődtek a bártulajdo
nosnál, ahol azt a meglepő választ kapták, 
hogy Abdull Halim szerződése lejárt és 
elutazott Miskolcról.

A  két főpincér: Saláta Andor és Vasas 
András nyomban feljelentést tettek a 
jnzzmuzsikus ellen. ........., a

Halálos ródlizás a Bábonyi-bércen
K a p ossy  J ó zs e fn é  tra g ik u s  s ze ren c sé tlen sége .
B en ed ek  E sz te r  s zo b a lá n y  su lyo  sé rü lé s t szen ved e tt.

Alig indult meg a téli sportszezón, már 
is tragikus ródlLszerencsétlenségrő 1 kell be
számolnunk, melynek áldozata egy szép 
fiatal asszony, Kapussy Józseiné Máv üzlet- 
vezetőségi altiszt felesége, súlyos sebesültjc 
pedig Benedek Eszter szobalány, Bábonyi- 
bérci lakosok. Miskolc közönségének egyik 
kedvenc kirándulóhelye a Bábonyi-bérc. 
Kapussy Józsefné, Máv üzletvezetőségi al
tiszt felesége is egy társasággal ide ment, 
hogy a vasárnap délutánt kellemesen, ródli- 
zással töltse el. Kapussyné nem először ült 
ródlin. Ha csak egy szabad délutánja volt, 
szívesen űzte ezt a kellemes sportot. Vele 
együtt volt Benedek Eszter 27 éves szoba
leány, aki Balogh Zoltán ny. főispánnál 
lakik. Benedek Eszter vasárnap délután 
volt először kint a Bábonyi-bércen. Ródlin 
sohasem ült és amikor Kapussyné invitálta 
a lány nem akart felülni a ródlira. Végre 
hosszas rábeszélés után Kapussynéval fel
ült a ródlira.

A  ródlizás igen kellemes volt, úgy, hogy 
most már a lám/ kérte Kapussynét arra, 
hogy ródlizzanak még egy kicsit. Ródlizás 
közben Kapussyné megütötte a lábát, mire 
kijelentette, hogy 6 tovább nem ródlizik. 
A közeliién levő lakására ment, ahol cipőt 
cserélt és egész könnyű kis posztóeipőben 
jött vissza a társasághoz. Benedek Eszter 
Ismét ké.rte, hogy menjen vele ródlizn: 
mert csak vele érzi jól magát. Felültek a 
ródlira, a ródli elindult a busz méteres le j
tőn. A  fenn levők csak azt látták, hogy 
lejtő tövében a ródli nem áll meg. hanem 
száguld tovább egyenesen a mély Peoe 
árok felé. Lerohantak a hegyről, amikor

ele: az asszony veresen, összetört fe jje l fe
küdt a nyolc méter mély árokban, Benedek 
Eszter /yedig jajveszékelvc a karját fogta.

Rögtön a szerencsétlenül járt asszony 
segítségére siettek a társaság tagjai, de már 
Kapussynén nem lehetett segíteni, meghalt. 
Amikor Kapussy József, az asszony férje, 
odaérkezett, meglátta halott, feleségét, a 
fejéhez kapott és velőtrázó sikoltással ájul
ton eset össze. Nyomban telefonáltak a mén- 
tőkért, akik a súlyosan sérült leányt első 
segélyben részcsitették, majd beszállították 
az Erzsébet-kórházba. Rövid időn belül 
megérkezett a rendőri bizottság dr. Kra- 
vecz Zoltán rend őr fogaim a zó vezetésével 
velük együtt dr. Pfliegler Imre tiszti fő
orvos, aki megvizsgálta a szerencsétlenül 
járt asszonyt, koponyaalapi törést állapí
tott meg és csak a. halált konstatálhatta

A szerencsétlenség kizárólag a szeren 
(■sót len ül járt asszony hibájából történt. 
Amikor egyszer már megütötte magát, 
hazament azzal a szándékkal, hogy többet 
ma nem ródlizik. és könnyű posztócipőt 
vettfel. Ez okozta a szerencsétlenséget, 
mert a húsz méteres lejtőn lefelé jövő ród 
lit az elöl ülő Benedek Eszter hiába fékez
te, ugyanakkor a hátul ülő Kapussyné a 
posztócipővel nem tudott kellőképpen fé
kezni és igy történt, hogy a ródli a nyolc 
méteres mély árokba szaladt bele, amely be 
volt fagyva s a magas Ívben lerepülő asz- 
szony a. kemény jégen összezúzta a fejét.

Telefonon érdeklődtünk az Erzsóbet-kór 
házban a súlyosan sérült Benedek Eszter 
állapota felől, ahol azt a választ kaptuk, 
hogy jobbkar törés és belső zuzódása van.

tudnak megfelelő lakáshoz jutni. Ugyan
csak ezek az okok teszik érthetővé azt ia, 
hogy a házasuló intellektuellek kora is el
tolódott. Mig ugyanis a háború előtt a 
tisztviselők közül a legnagyobb százalék 
huszonhatéves korban nősült, ez a korha- 
ár most eltolódott a harminckét-harminc- 

negyedik évre, mert korábban a mai gaz
dasági viszonyok mellett, nem lehet 
existenciát, családot alapítani.

Újabban nem a vőlegények, 
hanem a menyasszonyok Idősebbek 
Érdekes, meglepő és abnormis jelenség 

az is a mai házasságkötéseknél, hogy az 
esetek több. mint 50%-ában a menyasz- 
s/ony idősebb, sőt nagyon sokszor sokkal 
idősebb n vőlegénynél. Válás tekintetében 
Miskolc a vezető városok között foglal 

ilyet.
Az utolsó busz éviién legkisebb volt a 

házasságkötések száma a háború harma 
dik évében 1917-ben, amikor mindössze 
292-en esküdtek egymásnak örök hűsé
get. IiCgforgalmasabb pedig a kommün 
alatt volt az anynkönyvezetői hivatal, 
aminek évében, 1919-ben 910-en kötöttek 
frigyet az anyakönyvezed előtt. Ez a 
nagy előreugrás azonban nem tekinthető 
fejlődésnek Vagy valami nagyon biztató 
tünetnek, liánom egyszerűen annak tud
ható be, hogy a kommün alatt, sokkal 
könnyebb és gyorsabb lett mind a házas
ságkötés. mind a válás technikája.

Intervjunkat Homer anyakönyvezetővel 
a szolga bejolentévse zavarja m eg: Egy 
fiatal pár akar esküdni. Nacionaléjuk: a 
fér fi kubikos, 18 éves; a leány háztartás
beli 26 éves. Az egyik hölgy az irodában 
felénk fordul és azt mondja:

—  Látják, ilyenek a mai házasságok. 
Két hét múlva egész biztosan válni fog
nak.

odaértek, borzalmas látvány tárult szemeik de nem életveszélyes, állapota, súlyos.

wwwwwwwwww sw sw w w w w * * *—* * * * * * * * " * * * * * * * * * * * * * *
1908— 1918— 1928

Beszéde, számok az e jy k e  p o s z to sá ró l M iskolc Tároséban, ■ népesség csökkenéséríl 
s a házasságkötések abromis eltolódásáról

Statisztikát állítottunk össze az utolsó 
húsz évről. Beszéde® és —  szomorú sta
tisztikát. Az első. szinte megdöbbentő 
adat, amelyre fel kell figyelnünk az. 
hogy az utolsó húsz évben több volt a 
halálozás Miskolcon, mint a születés. 
1908-tól 1928-ig 30.160-an születtek és 
30.419-en haltak meg városunkban. Tehát 
nemcsak, hogy nem szaporodik a város 
népessége, hanem —  fogy. Hogy a lélok- 
szám mégis növekedik a városban, az a 
bevándorlásnak tulajdonítandó.

Miskolc népe nem szaporodik, 
hanem fogy

Logszomorabb képet, az 1918-as eszten
dő mutat, amikor 993 születéssel 1950 ha
lálozási eset állt szemben. Szomorú a sta
tisztikai képe az 1928. esztendőnek is, 
amelyben a statisztika 2122 halálesetet 
állít szembe 1641 születéssel, ha ebből le 
is vonjuk a mintegy 600— 700 hősi halot
tat. akiket csak most vezettek be az anya
könyvbe, arra a megállapításra kell jut
nunk, hogy Miskolc népessége nem szapo
rodik. hanem stagnál. Sőt fogy. Hogy 
•Miskolc városa nem akarja igazolni és 
nem vesz részt Rákosi álmának, a. har
minc milliós magyarságnak megvalósítá
sában. Sőt e statisztika szerint Nagy-Mis-

kellő alapot és keretet. Ez a statisztika 
pontos képe a város életének, egyre rom 
ló gazdasági viszonyainak, az egyre 
kább elhatalmasodó nyomornak, mely 
parancsoló erővel tiltja meg a családala
pítást és főképen a sok gyermeket, bár
mennyire is érdeke lenne ez az államnak 
és a városnak egyaránt.

A tisztviselők nem házasodnak 
A gazdasági viszonyoknak ez a konszf 

lidálntlnnsága. a megélhetés, az existen- 
cia-alapitá.s nehézsége érdekes képet kap 
a házasságkötések statisztikájában. 1908- 
lián 416. 1918-ban 461. 1928-ban 576 volt 
a házasságkötések száma. így maguk 
számok normális és természetes szaporo
dásról számolnak he, azonban néhány ki 
egészítő, magyarázó adat azonnal megcá
folja ezen illúziónkat. Elsősorban feltűnő
en kicsiny a tisztviselők és egyéb intellek 
tuollok házasságkötésének száma. Mig az 
összlakosságnak mintegy 12— 14%-át te 
szik. a házasulok között csak 4%-kal 
vannak képviselve. Az ok egyszerű és ké
zenfekvő. A kereseti lehetőségek nehe
zebbekké lettek, a B-lista megdöntötte a 
még oly kicsiny fixum biztonságba és ál 
landóságba vetett hitet is s akik még 
mindennek ellenére is hajlandók volnának

kole megvalósításához sem adja meg a magukra venni Hymen rózsaláneait. nem

Véres korcsmái szorkálás 
két súlyos sebesülttel

Miskolc, január 13 

Szombaton éjszaka a Vörösmarty-utcán 
szolgálatot teljesitő rendőrőrszem hangos 
jajkiáltásokra lett figyelme®. Nyomban a 
hang irányába sietett, ahol a Zucker- 
malin-féle korcsmában a földön két véres 
embert talált. Azonnal telefonált a men
tőknek, akik rövidesen megérkeztek a 
helyszínre és a két súlyosan sérült embert 
beszállították az Erzsébet-kórházba. A  
koresmáros elmondása szerint, az történt, 
íhogy a két Simon testvér, István és Fe
renc este 11 órakor betértek egy pár po
hár borra. Ugyanakkor jött be a két Ste- 
fán testvér is. .lárnxs és György, akikkel 
már régi haragos viszonyban voltak. Si
mon István valami megjegyzést tett az 
egyik Stólán fiúra, majd szó szót köve
tett, Stefán György felkapott egy széket 
és azt Simon Ferenc felé dobta. Simon 
István a bátyja segítségére sietett, rövid 
idő múlva, parázs verekedés fejlődött, 
majd előkerült, a bicska Stefán János 
zsebéből, mellyel Simon Istvánt és Simon 
Ferencet alaposan összeszurkálta. A  szur
kából után a két Stefán fiú elmenekült, a 
rendőrségnek azonban sikerült Stefán 
Jánost még az éjszaka folyamán elfogni 
és a központi ügyeletre előállítani. Ste
fán Györgyöt azonban még ez ideig nem 
sikerült kézrekeriteni.

Az Erzsébet-kórhazban érdeklődtünk a 
súlyosan sérült Simon testvérek állapota 
felől, ahol azt a választ kaptuk, hogy ál
lapotuk nagyon súlyos, de nem életve
szélyes.

58.r>—ki. 1929. sz.

V E R S E N Y TÁ R G Y A LÁ S I H IRD ETM ÉNY,

Miskolc tlíjf. váron a Győri-kapuban mintegy 
7200 m3 kiskö, vagy alternatív koramit burkolásra, 
továbbá mintegy 2300 nr termésköburkolásra 
nyilvános versenytárgyalást hirdet.

Az ajánlat megtételéhez, szükséges űrlapok, to
vábbá a pályázati feltételek a városi mérnöki hi 
Tataiban ivenként 50 fillérért megszorezhetők.

Az ajánlatok j^Aiánlatok Miskolc város Győri- 
kapu ntburkuléíe munkálataira" felirattal ellátva 
szabályszerűen lepecsételt boritéklxin f. évi ja 
nuár hó 24. délelőtt 10 őréig a városi iktató hi
vatalba adandók bee a postán feladott ajánla
toknak is a jelzett időpontig kell beérkezniük.

Az ajánlatok f. évi január 24-én délelőtt fé l 11 
órakor fognak felbontatni, mely eljáráson aján
lattevők, vagy megbízottaik jelen lehetnek.

Egyéb feltételekről, mint bánntpénz letétel, kö
telezettségben maradás stb., a kiírási művelet ki
egészítő tészét képező |>ályá7ati feltételek közt 
történik intézkedés.

Miskolc. 1929 január hó 3.

dr. Ilodobay Sándor 
polgármester.
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Három olvasója van Sátoralja
újhely város könyvtárának

Sátoraljaújhely város i>olgármesterétől, 
dr. Orbán Kálmántól kaptuk a kővetkező 
levelet:

B. lapja utján annak idején közöltem a 
város közönségével, hogy a város kölcsön 
könyvtárát megnyitottam. A  közönség en
nek ellenére a város kölesönkönyvtáiával 
szemben érthetetlen közönyt tanúsít. —  Azt 
a kulturális célt, amelyet magam elé tűz
tem és amelynek elérése érdekében a könyv
tárt létesítettem, el nem érhetem.

Ezúttal nyomtatott falragaszok utján 
hívom fel a közönség figyelmét a könyv
tárra. —  Hirdetményem egy példányát az
zal a kérelemmel küldöm meg, hogy b. 
lapja legközelebbi számaiban egy-egy rövid 
cikk keretében a könyvtárunkat ismertet 
ni, a közönség érdeklődését a könyvtár 
iránt felkelteni és néhány héten át ébren 
tartani szíveskedjék.

Készséggel teszünk eleget dr. Orbán pol
gármester felhívásának s ime levelét teljes 
terjedelmében közöltük. Külön cikket azon
ban nem Írunk, mert a polgármester levele 
száz cikknél is ékesebben beszél. Felkeres
tük dr. Orbán polgármestert, aki erre az 
érdekes és talán furcsának is nevezhető le
velére vonatkozólag a következő magyará
zatot adta:

—  A  város igazán nagy áldozatot hozott 
akkor, amikor a volt gyártelepi önképzőkör 
hatalmas könyvtárát megszerezte és sok. 
uj és érdekes, a közművelődést szolgáló 
könyvvel kiegészitette. Annál kínosabb 
meglepetés tehát számunkra, hogy a közön
ség semmiféle érdeklődést nem tanúsít a 
könyvtár iránt, aminek élénk bizonyítéka 
az, hogy a város könyvtárának eddig össze 
sen három olvasója van. Igen kellemetlen 
nek tartom ezt a közönyt és a magam részé
ről a kultúra érdekében mindent el akarok 
és el fogok követni. Ehhez kértem az Önök 
támogatását.

A  magyar kulturfölényt fogja hirdetni a hatá
ron túlra is Sátoraljaújhely uj .színháza

Gróf Klebelsberg kultuszminiszter és több képviselő vett r ó szt"a**felavat 0*0 n nép - 
ségen Az ország legmodernebb színház épülete nyílt meg Sátoraljaújhelyben

Sátoraljaújhely, január 13

város köpontjában,

Kilépett a radikális pártból 
a Paincaré mellett szavazó 

négy képviselő
Paris, január. 13.

A  francia kamara péntek éjjeli ülésén 
lezajlott nagy uplitikai vitát befejező 
is-zavazás alkalmával —  melyen Poincaré 
tudvalevőleg minden várakozás ellenére 
74 szótöbbséggel bizalmat kapott —  ni 
•meglepetést keltett a baloldali ellenzék 
soraiban, hogy a radikális szocialista cso
port négy tagja Poincaré mellett szava 
zott. Ezek a képviselők most bejelentet
ték, hogy álásfoglalásuknak konzekven
ciáit levonva kilépnek a radikális pártból. 
A  disszidens^ négy képviselő a balodali 
független párthoz csatlakozik. Evvel 
radikális szocialista párt képviselő tag
jainak száma 121-re csökkent.

Kitiltották Jugoszláviából a
Pester Lloydot és a Berliner 

Tapeblattot
Belgrádból jelentik: A  belgrádi hivata

los lap mai száma közli a diktatúra kor
mány rendeletét, mely szerint a „Pester 
Lloyd“  és „Berliner Tageblatt“  cimü lapo
kat kitiltja Jugoszláviából.

Hogy mit vétett a belgrádi kormánynak 
a jó öreg Pester Lloyd —  azt nehéz elkép
zelni.

14, 271—1928. vh. sz.

Árverési hirdetmény
Grünfeld és Kábán és társai végresajtntóimk 

végrehajtást szenvedő ellen 502 pengő 50 fillér 
tőke, ennek 1928. év okt. hó 81-én hiróilng le- 
(felül)t'oglftlt és 3490 pengőre becsült ingóságokra 
ax árverést — azon foglal tat ók követelése ere
jéig is,( akik törvényes zálogot nyertek — elren
deltetvén, annak Sátorallaujhelyben Nagyror 
vagyon adós lakásán leendő megtartása 1029. 
évi január hó 29 napjának d. u. 2 óráját 
tűzöm ki, amikor a foglalás alatt levő bútorok- 
lovak, tehenek a legtöhbdt Ígérőnek készpénz, 
fizetés mellett, szükség esetén becsáron alul is, 
el fognak adatni.

Amennyiben a követelésre időközben részfize
tés telj esi ttetet t, a fizetett összeg a követelésbe 
be lesz számítva.

Az árverési vevő a vételáron felül köteles fi
zetni a vételi illetéket és forgalmi adót is.

Sátoraljaújhely, 1928. dec. 29-én.

G á li V ilm o s
kir. jbiróeági végrefc.

Sátoralja u jh<
volt „Vörös ökör*4 nevű szállás helyén két 
szép bérházat és a hatalmas színházat 
gadót és kaszinót magúban foglaló épület
tömb emelkedik. Sátoraljaújhely közönsége 
hatalmas áldozatos hozott, amikor a rég 
tűzveszélyes színház helyett szép, modern 
épületet emelt a színi kultúrának. Szinte 
anyagi erejét meghaladó volt ez az áldozat 
de e határszéli város mindennél fontosabb
nak tartja a kultúra színvonalának emel 
sét és enek érdekében minden áldozatra k 
pes. A-Töry és Pogány műépítészek, a Nem 
zeti Színház tervpályázatának dijnyedtes 
építő művészei tervezték a városi színhá
zat, amely, mint a megnyitáskor az összes 
jelenvoltak megállapították, egy moderi; 
kivitelével, mint építészeti szépségével m< 
egyedül áll az országban. Értékes segitőtár 
sat kapott Pogány műépítész, —  aki Töry 
egyetemi tanár időközben történt elhalálo
zása után egyedül fejezte bt' a munkát —  
Gruber Károly városi műszaki tanácsos
ban, aki úgy a tervezésnél, mint az építés
nél és az építés ellenőrzésénél felbecsülhe
tetlen munkát végzett

A  gyönyörű épülethez méltó volt a szom 
háti megnyitó ünnepély. A színházat tel
jesen megtöltőié az estélyi ruhába öltözött 
közönség, amelynek soraiban Klebelsberg 
Kunó gróf kultuszminiszter vezetésével ott 
áttuk Bárczy István államtitkárt, Karaf- 

fiúth Jenő ny. államtitkárt, az OTT elnö- 
Szabó Zoltán. Mailloth Nándor báró, 

Bcsscnycy Zenó, Szinnyey-Mersc Jenő, 
Görgey István képviselőket, Halmay Béla 
dr. főjegyző, polgármesterhelyettest, Piánk 
Miklós tanácsnokot, dr. Török tb. főjegy
zőt, Miskolc város, Steiner Vilmos közüzemi 
igazgatót, Nyíregyháza város képviseleté 
ben, Sallay Nándort, színészet országos fel
ügyelőjét és Géczy István Írót, -a Szinész- 
egyesület képviseletében, valamint Sátor
aljaújhely város és Zemplén vármegye 
minden notabilitását.

A  megnyitó ünnepély műsorában Várady 
Aranka, Odry Árpád és TJray Tivadar, a 
Nemzeti Színház művészei, a sátoraljaúj
helyi Kamarazene Társaság, az Ipartestü
leti Dalárda és a Lavotta-Dalkör szerepel
tek. A  megnyitó beszédeit dr. Orbán Kál
mán polgármester tartotta, aki rámutatott 
arra a hatalmas áldozatra, amelyet a város 
a kultúra érdekében hozott, de amelyet meg 
kellett hoznia, mert mint végvárrá az a 
fontos szerep jutott, hogy képviselje és 
terjessze a magyar szó szépségét és erejét 
a cseh szuronyokkal elzárt határon túl élő 
véreink felé is.

A  színházi megnyitó előadást a kapcso
latos vigadóban bankett követte, melyen 
több felköszöntő hangzott el. A z első fel- 
köszöntőt Széli József főispán mondotta 
Horthy Miklós kormányzóra. Gróf Klebels
berg kultuszminisztert Kiss Ernő ref. espe
res, sátoraljaújhelyi lelkész üdvözölte. 
Ulászló királynak —  mondotta a szónok —  
az volt a szokása, hogy megkérdezte a hozzá 
jövőket: „M it hoztál?" Nálunk a vendé
günk, gróf Klebelsberg kultuszminiszter 
adhatja fel a kérdést: „M it adtál?" Sátor
aljaújhely válasza az, hogy ereje végső 
megfeszítésével egy uj, hatalmas épületet 
emelt a kultúra szolgálatára, mert ez a va
ras dokumentálni akarta, hogy él, élni akar 
és hisz a feltámadásban, melynek egyedüli 
útja a kultúra útja. Ez az építkezés bizo
nyítja, hogy Zemplénben és Sátoraljaúj
helyben még él a régi tűz, még él Rákóczi, 
Kossuth és Kazinczy szelleme.

A  kultuszminiszter válaszában legtelje
sebb megelégedését fejezte ki a város kul- 
turtörckvéséve 1 szemben. Rámutatott arra, 
hogy a mü még nincs befejezve, mert a 
színház még nem tökéletes, ő  az angolok 
álláspontján van és csak annak hajlandó 
segíteni, aki bizonyságot tett komoly törek
véséről és akarásáról. Sátoraljaújhely kö
zönsége bebizonyította, hogy komolyan akar 
dolgozni a kultúráért és a maga részéről 
Ígéretet tesz. hogy támogatni fogja a város 
törekvését. Nem véletlen, —  mondotta —  
hogy Sátoraljaújhely még mai nehéz hely

zetében is ily hatalmas áldozatot hoz a kul 
túráért, mert erre a város tradíciói kötele
zik. A közelben lévő Széphalmon élt Ka 
zinczy Ferenc, aki 1801-től 1831-ig innen 
irt leveleivel irányította a magyar kultúr
politikát és ezzel végezte kultuszminiszter 
munkáját. Az ő szelleme vezette ezt a vá
rost. mikor ily hatalmas áldozatot hozott.

Dr. Görgey István, a kerület képviselője 
különösen Sátoraljaújhely nehéz anyagi 
helyzetét ecsetelte és rámutatott arra, hogy 
a város iparosai is nagy áldozatot hoztak 
amikor szinte önköltségi áron végezték a 
szükséges munkákat. Utána Szabó Zoltán 
országgyűlési képviselő, Meczncr Béla fel
sőházi tag, dr. Szirmay István vm. fő
ügyész, Pogány műépítész és dr. Klein Ká
roly ügyvéd mondtak felköszöntőket. Ka
ra f f  iát h Jenő ny. államtitkár, képviselő, 
szintén a legteljesebb elismerés hangján 
nyilatkozott Sátoraljaújhely város áldo
zat készségéről és kérte a kultuszminisztert, 
hogy támogassa a teljes befejezést.

Vasárnap délelőtt gróf Klebelsberg kul
tuszminisztert és a, kíséretében lévő urakat 
Széli József főispán látta vendégül lun- 
ehon, amely után a délelőtti személyvonat
tal elutaztak Sátoraljaújhelyből.

Munkatársunknak alkalma volt gróf 
Klebelsberg kultuszminiszterrel a vonaton 
beszélni, aki főleg azt. emelte ki, hogy az 
adottszük keretek között különösen elisme
résre méltó a. kitűzött feladat tökéletes 
megoldása. Nem nehéz —  mondotta. —  kor
látlan eszközökkel tökéleteset alkotni és 
éppen az a nagyszerű, hogy bár csak korlá
tolt eszközök álltak rendelkezésre, mégis 
mintaszerű, amit alkottak. Tudom nagyon 
jól, hogy mit, mennyiért lehet építeni, ép
pen ezért érdemelnek teljes elismerést Po
gány müépiész és az építést végző Fehér 
*s Dános építészek, hogy szinte hihetetlenül 
olcsón, köbméterenként 32 pengős árban, 
tudták felépíteni teljes művészi szépséggel 
a sátoraljaújhelyi színházat és vigadót, ho
lott az ilyen építkezések átlagára 38— 40 
pengő szokott lenni. •

Karaffiáth Jenő államtitkár a következő
ket mondotta: „így , egymás között és nem 
a közönség előtt való dicséret képpen mond
hatom. hogy az újhelyi színház pompásán 
sikerült. Olyan intim és meleg, hogy az em
ber rögtön jól érzi magát benne. Ennek a 
színháznak, mintha lelke volna, amely meg
fogja az embert."

Tk. 4112—928. szám.

ÁR VE R É SI H IR D E TM É N Y  K IV O N A T .

Glück Dezső végrehajtónak, Czeglédi Sámuolnó 
án Erzsébet végrehajtást szenvedő ellen indított 

végrehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság a vég
rehajtási árverést 00 P  tőkekövetelés es járulékai 
behajtása végett a tokaju kir. járásbíróság terü
letén levő, Taréul községben fekvő s a tarcali 729. 
sz. betétben A. I . 1. sor 102. hrsz. udvar és 418 
öisz. ház felerészére 1000 pengő, A. I. 2. sorsz. 
közös logelöilletöség felerészére 75 pengő 44 fill. 
\  i sor 616— 3. hrsz. szőlőkaljabeli szántóföld 
fele részére 294 p., 40 f., A  2. sor 3188. hrsz. SU- 
leroldnl szőlőbőli szőlő *Á részére 329 p. 48 f., A  

• 3335. hrsz. Kövesd didőbeli szántó V , részére 
373 p. 40 f., A  5 sor 5358—2. hrsz. Kövesdkülsö- 
zsombékos dülöbeli ut felerészére 183 p. 20 f. ki
kiáltási árban annak kiemelésével, hogy ez nz in
tézkedés nem érinti és épségben hagyja az emlí
tett ingatlan illetőségekre C. 4. alatt Czeglédi Sá- 

uel javára bekebelezett holtigtartó haszonélve- 
■ti jogot.
A z árverést 1929. évi március hó 7-ik napján 

délelőtt 10 órakor Tárcái községházánál fogják 
megtartani.

A z árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár 
kétharmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el.

Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül 
a kikiáltási ár 10 % -át készpénzben, vagy az
881 :L X . t.-c. 42. $ ában meghatározott árfolyam

mal számított óvadékképes értékpapirosban a ki
küldöttnél letenni, hogy a bánatpénznek elüleges 
bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismer- 
vénvt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltéte
leket aláírni (1881 :L X . t.-c. 147., 150., 170. $$.; 
1909 :XL. t.-c. 21. $.).

Az aki az ingatlanért a kikiáltási árnál maga
sabb ígéretet tett, ha többet Ígérni senki sem 
akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka 
szerint megállapított pánatpénzt az általa Ígért ár 
ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908 :X L I. 
25. $.).

Tokaj, 1928. évi október hó 23.
Nemes 8. 1c. jb. elnök.

Jubiláris kiadás 
Molnár Ferenc müveiből

Budapest idei irodalmi, művészi és szín
házi szezonja Molnár Ferenc jegyében zaj
lik le. A  világhírű magyar iró tudvalevőleg 
most tölti bt' drámaírói pályájának huszon
öt éves fordulóját. A  színházi és irodalmi 
viliig ünnepli ezt a jubileumot. A z irói kö
rök mást foglalkoznak azzal a kérdéssel, 
hogy mikép ünnepeljék a nagynevű irót, a 
Vígszínház Molnár-ciklust rendez és szinre- 
Jiozta a Testőrt és A  farkast. -— Külföldre 
is eljutott az évforduló híre, épen a napok
ban járt Budapesten egy amerikai szárma
zású magyar iró, aki adatokat gyűjt Mol
nár Ferenc New-Yorkban megjelenendő
let ra jzához. A  legkomolyabb megünnep

lése azonban a jubileumnak az, hogy a 
múlt év végén megjelent Molnár Ferenc 
összes müveinek 20 kötetes jubileumi ki
adása.

Ezt a kiadást természetesen Molnár régi 
kiadója, a Franklin-Társulat adja ki. Hu
szonöt év alatt ennél a Társulatnál jelen
tek meg Molnár regényei, novellás könyvei, 
színdarabjai, kezdve a Muzsika híres szép 
kötetén egészen a legujabbakig: az Olim
piáig és A  toll-ig. Most mindazt egyöntetű 
kiadásban kapja együt taz olvasó, maga az 
iró rendezte sajtó alá az egyes köteteket, 
állította ki az egész gyűjteményt, 
a kiadó társulat pedig nagy gondossággal

Nagyszerű pálya, nagyszerű emléke ez a 
busz kötet, a legragyogóbb és sikerekben 
leggazdagabb pályáé, a modern magyar 
irodalomban. Molnár karrierje tudvalevő
leg az első lépéstől kezdve egyenesen indult 
felfelé. Neki nem voltak olyan küzdelmei 
az elismerésért, mint a legtöbb más írónak. 
Húsz éves korában már úgy néztek rá, 
mint irodalmunk legnagyobb fiatal remény
ségére, huszonötéves korában a Vígszínház 
adta elő első darabját, a Doktor urat, hu
szonnyolc. éves korában Az ördög-ge 1 el
érte a döntő nagy sikert és a világhírt. Te
hetsége szabad szárnyalással bontakozott ki 
s elért minden elérhetőt. Müveinek gyűj
teménye erről a ragyogó pályáról tanúsko
dik# Azok a könyvek vannak ebben a kö
tetben, melyek huszonöt éven át legkedve
sebb olvasmányai voltak a magyar közön
ségnek. Előrelátható, hogy ez a gyűjte
mény lesz a legnépszerűbb magyar könyv
sorozat, aligha akad magyar könyvolvasó, 
aki ne kívánná könyvespolcára, a húsz kö
tetes Molnárt, annyival is inkább, mert a 
sorozat igen finom, elegáns külsővel kopog
tat be a házakhoz. Ragyogóan szórakoztató 
vendég, kitűnő vendég, elegáns vendég, az 
ilyet mindenütt tárt karokkal várják.

Ma adták át a Carnegie-aíap 
könyvadomáayát

A Carncgie-alap a múlt évben közel 1200 
kötetből álló könyvadományt jutatott a bu
dapesti egyetemi könyvtár részéve. így lehe
tővé vált az Egyesült Államoknak és az ame
rikai gondolkozásnak közvetlen kutforrások- 
ból való megismerése. Az egyetemi könyvtár 
külön amerikai szakcsoportot létesített, amely
be idővel a könyvtárnak az Egyesült Államok
ra vonatkozó könyvanyagát is befogják ol
vasztani.

Az adományt vasárnap, január 13-án adják 
át ünnepélyesen az egyetemi könyvtárban. 
Ugyanakor mutatják be először a közönség
nek a könyvtár rendkívül értékes Corviu-ko- 
dexet is.

Egy ökör elgázolt egy rendőrt
Ma délelőtt nagy izgalmat keltett Buda 

pesten a Rákóczi-uton egy megvadult ökör. 
Kőbányáról szállították be, de az állat va
lamitől megijedve elszabaditotta magát és 
végig rohant a Rákóczi-uton. Senki som 
mert szcmbeszállani vele. Végül a Szövet- 
ség-tucánáil Bóka János rendőr kivont 
karddal állott elébe, de az ökör nekirohan 
va lotiporta és véresre taposta.

A  rendőrt súlyos sérülésekkel kórházba 
szállították. Közel egy negyed óráig garáz
dálkodott az ökör és megállította a forgal
mat, mig végül Kispál Lajos rendőrőrmes
ter hirtelen elhatározással autótaxiba ült es 
keresztül gázolt a megvadult ökrön.

ö z v . R akovszky Sándorné
kelmefestő és veoyttszttté

Sátoraljaújhely p. rĉ ' E„ ,

Elvállalja mindennemű női- ás férfiruha Felvételi hely : 
szakszód festését és tisztítását, gallérok,
kézelők, fehémemüek, kelengyék kifo- I  j  0  Q  6  F  f f i  8  I I  H  
fástalan rend behozását. Kívánatra bár-
mily s ö té t  színit selymek a kívánt s lG V l l * lK
világos színre festetnek. Gyiazrnhák

M óra Martinak. sátor.l|au|hely,S**ehe«yl-tor 49
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A  halál szerelmesei
Hatvankilenc öngyilkosság történi 
az elmúlt évben Miskolcon Miért 
lesznek az emberek öngyilkosok?

Miskolc, jan. 13 
A háború utáni óvok szomorú statisz

tikája az életuntaknak. A  borzalmas világ
háború lezajlása után mondhatni divat 
lett az öngyilkosság. Az össze ron esd lt 
idegek, a rossz gazdasági viszonyok ker
gettek az emberek legtöbbjét az öngyil
kosságba. Miskolcon a háború óta több, 
mint hétszáz öngyilkosság történt. Az 
elmúlt esztendőben pl. Ül) öngyilkossági 
esetet jelentettek be a miskolci rendőr
ségen. 69-szer vonultak ki a mentők és 
részesítették első segélyben az életuntakat. 
A  ül) eset közül 30 halálos kimenetelű 
volt, tehát közel 50 százaléka.

f Legtöbbnek a neve nem került a nyil
vánosság elé, mert mikoi kissé magukhoz 
tértek, szégyelték azt. hogy öngyilkosok 
lettek, sírva, könyörögve kérték a rendőr- 
tisztviselőt, hogy ne hozza esetüket nyil
vánosságra. De azért nevük csak ott ma
radt abban a rendőri nyilvántartásban, 
amelyben most lapozgatunk és statiszti
kát állítunk össze arról, bog}' Miskolcon, 
az emberek mért akartak megválni az 
élettől, miért keresték a halált.

Szomorú dolgok ezek. Egyik lapon 
iigy, mint a másikon csak ezt olvashat
juk: nyomor, szerelem. Tehát azt már 
megái la pit hatjuk, hogy a legtöbb ember 
a szerelem és a nyomor miatt hűt ön
gyilkos. Vannak ezek közt igen-igen saj- 
nalatrameltok, akiknek számára csak egy 
megoldás volt: a halál. I t t  van pl. egy 
fiatalember esete, akme-c a nevét nem 
akarjuk megírni, mert valamikor jobb na
pokat látott. Gimnáziumi érettségivel a 
a zsebében, több idegen nyelv tudásával 
nem birt elhelyezkedni. Volt hordár, ku
bikos, napszámos, rikkancs, de ezeket az 
állásokat is elveszítette, négy napig éhe
zett, koplalt, végül megelégelte a sok 
szenvedést, beugrott a Sajóba. Holttestére 
úgy akadtak rá a révészek.

Tovább lapozgatunk ebben a szomorú 
könyvben. A zt kell látnunk, hogy az em
berek mennyire meggondolatlanok, milyen 
•csekélységekért akarják maguktól az életet 
eldobni. Ilyen egv fiatal eselédleány esete, 
aki azért vett méregpoharat a kezébe, mert 
szolgálat adóm) je megtalálta naplóját és 
■elolvasta szerelmi feljegyzéseit. Nagyon 
szégyelte magát. Marólúgot ivott, két 
nap múlva meghalt.

Ugyancsak egy fiatal leánnyal történt. 
Ment az utcán, egy fiatalember szembe 
jö tt vele és szemtelenül ránézett. Erre ü 
kinyújtotta a nyelvét, a tiatalember 
goromba megjegyzést tett rá. Ez annyira 
felizgatta, hogy berohant a legközelebbi 
gyógyszertárba és 12 gr. aszpirint vett, 
mellyel még az utcán megmérgezte magát. 
Mikor a kórházban magához tért. sírva 
kérte az orvosokat és a rendörtisztviselöt, 
ne hozzák az esetet nyilvánosságra.

Legtöbb eset- oka azonban az, hogy 
kilakoltatták a lakásából, nem Lopott lakást, 
gazdája megverte, nagyon szerelmes volt 
egy fiubí i. gyógyíthatatlan betegség, nyo
mor. Ismét egy érdekesebb eset. Egy 
fiatal asszonyka, kire a szomszédok sokat 
pletykáltak, férjéhez fordult segítségért, 
ez nem szerzett neki kellő elégtételt, fel
akasztotta. magát.

Érdekes kimutatás az is. hogy a ül) ön
gyilkossági eset közül 43-an mérget Net
tek be s igy próbáltak megválni az (‘let
töl. 9-en felvágták kezükön az ereket, 
10-en felakasztották magukat. 4-eu a víz
be ugrottak, 3-an pedig revolverrel vetet
tek véget életüknek.

De voltak olyanok is, akik csak ijesz
tőképpen követtek el öngyilkosságot, vagy 
pedig pillanatnyilag feledkeztek el ma
gukról s tettük elkövetése után bizonyára 
nagyon megbánták azt. Nem egyszer tör
tént, hogy a kórházi ágyon összetett ke
zekkel könyörögtek az orvosoknak, hogy 
mentsék meg őket. Aba Sándor.

Autonómia és ellenőrzés
V izsgá la to t a vá ro s  fin a n c iá lis  és  va gy o n i ü gyéb en

i Irta : Dr. Hoványl Kornól

Póthirdetmény
A  sajóládi Sajó-hidnak próbaterhelésével 
kapcsolatban a forgalom f. hó 15-én 

és 16-án a hidon el lesz zárva.

M. K lr . A lla m é p ité s ze tl 
H iva ta l

Miskolc, január 111
A legutóbbi városi közgyűlésen az alábbi 

határozati javaslatot nyújtottam be:
„Mondja ki Miskolc th jf. város törvónyhutó 

sáni Bizottságra, hogy az állandó választmánynak 
folyószándakólrsön folvótelóro vonatkozó javasla
tát elfogadja. Ezen intézkedéssel kapcsolatosan 
■azonban a törvényhatósági bizottság szükvségosnok 
találja sumák hangsúlyozását is, hogy mint ar 
autonóm élet legfőbb szervo, a város pénzügyi vo
natkozású ügyeiben a tőle megkívánható komoly

alapos munkát lelkiismeretesen és f< lattata ma
gaslatán állva caakis úgy végezheti el, ha tiszta 
k iju t nyer a város pénzügyi és vagyoni helyzeté
ről, neveztwn a város kölcsöneiről, u beruházá
sok értékeiről, a vagyoni állapotról, tehát az aktí
vákról és passzívákról. Ennek érdekében felkéri 
Miskolc th jf. város Tanácsát, hogy:

1. Sürgősen terjesszen a törvényhatósági B i
zottság elé a várost terhelő kölcsönokröl szóló tel
jes és részletes kimutatást, mely magában fog 
lalja az összes felvett és felhasznált kölcsönök és

tartozások összegét, ezek forrását, visszafizc- 
módozatait, a kamatterhek összegszerű és szá- 

zalékszcrii meghatározását, a kölcsönök felvéte
lit  jóváhagyó közgyűlési határozatok számát, a

Ihasználásra vonatkozó adatokat és általában 
minden ezzel kapcsolatos szükséges adatokat.

2. Tekintettel arra, hogy a Speyer-kölcsönökből 
szközölt beruházások felülvizsgálatára kiküldött

bizottság csakis ezen beruházások felülvizsgálá 
sávul bízatott meg és mintán ezen beruházások 
értéke az összes beruházások értékének alig 40 %• 
át teszi ki. szükségesnek tartja a törvényhatósági 
bizottság, hogy a részben függő kölcsönökből, 
részben o háztartási bevételek terhére eszközölt és 
a beruházásoknak több mint fíO%-át kitevő mun
kálatokról a reájuk ford ított befektetések pontos 
kimutatásával végelszámolás adassék. Felkéri ezért 
Miskolc Város Tárnicsát, hogy ezen végelszámo
lást az összes szükséges adatok kapcsán .sürgősen 
terjessze a törvényhatósági Bizottság, illetve egy 
e célból kikUldemlö bizottság elé.

Mondja ki végül a törvényhatósági Bizottság, 
hogy ezen elhatározásában tisztán csak az a cél ve
zeti, hogy egyrészt teljesen tiszta képet nyerhessen 
a város financiális és vagyoni helyzetéről, más
részt, hogy a jövőben összeülő törvényhatósági B i
zottság munkáját megkönnyitssi .

Erre a határozati javaslatra a polgár
mester ur válasza az volt, hogy elfogadása 
felesleges, mert a zárszámadás kapcsán 
úgy is fel lesznek tüntetve a város vagyoni 
viszonyaira vonatkozó adatok, lm pedig a 
pénzügyi bizottság szükségesnek fogja látni, 
szó lehet a kérdés megfelelő felülvizsgálatá
ról.

Ezzel a hivatalos felfogással szemben 
kénytelen vagyok rámutatni arra, hogy az 
elintézésnek a polgármester ur által propo
nált módja nem alkalmas arra, hogy az ál
talam felvetett kérdések minden tekintet
űin megnyugtató megoldást nyerjenek.

Mindenekelőtt arra a tényre kell rámu
tatnom. hogy a pénzügyi bizottságunk tag
jainak többsége részint mint fix javadalma
zási! tisztviselő, részint mint igazgatósági 
tag, szoros érdekviszonyban van azokkal a 
pénzintézetekkel, amelyek a városi függő 
kölcsönöket folyósították, az a kérdés tehát, 
hogy szükség van-e itt egy behatóbb vizs
gálatra, a pénzügyi bizotság elhatározásá
tól l'iigővé nem tehető, miután egy komoly 
vizsgálat esetén szóba kerülhet esetleg az is, 
hogy miképen viselkedtek egyes pénzinté
zetek a város közönségével szemben?

Másodszor, ha úgy is találná a pénzügyi 
bizottság, hogy a proponált vizsgálatot meg 
kell tartani, akkor sem lehet egyébre hi
vatva, mint javaslattételre, mert pénzügyi 
bizottságunk az autonóm életet reprezen
táló törvényhatósági bizottságnak segéd 
szerve csupán, amelynek jogai legföljebb 
odáig terjednek, hogy amennyiben vala
mely financiális kezelésben behatóbb ana
lízist lát szükségesnek, úgy a saját meg
nyugtatására megbízhatja e tekintetben 
egyes tagjait, akiknek referadája alapján 
ezután a törvényhatósági bizottságnak je
lentést vagy javaslatot tehet.

A jelen esetben azonban nemcsak azért, 
mert a pénzügyi bizottság tagjainak több
sége bizonyos távolabbi érdekeltségben áll 
hanem mert a felvetett kérdés nemcsak tisz
tán pénzügyi természetű, tekintettel arra, 
hogy jog i és gazdasági, sőt egyéb vonatkozá
sai is vannak, scmmicsetre sem tehető füg
gővé a pénzügyi bizottság elhatározásától, 
hogy szükségcs-c behatóbb vizsgálat lefoly
tatása vagy sem.

Harmadszor, ha összes fönti aggodal
maimtól el is tekintek, az esetben sem tar
tom szerencsésnek a polgármester ur állás- 
foglalását, mert, ez könnyen vezethet a kér
dés tisztázásának elodázásához, aminthogy

nézetem szerint erre is fog vezetni. Ennek 
következménye pedig az lesz, hogy a jelen
legi törvényhatósági bizottság nem fog mun
kásságáról tiszta képet alkothatni sem a sa
ját maga részére, sem az uj törvényható
sági törvény alapján összeülő bizottság ré
szére, amely kénytelen lesz ezeket a kérdé
seket újból napirendre tűzni, hogy egyrészt 
tisztán lássa a város financiális és vagyoni 
helyzetét, másrészt betekintést nyerhessen 
az tizei kapcsolatos egyéb kérdésekbe, ame
lyeknek világos ismerete nélkül helyes vá
rospolitikát nem inaugurálhat.

Az autonómia irányitó legfőbb szervé
nek, a törvényhatósági bizottságnak törvé
nyeinkben gyökeredző ellenőrzési joga, az 
általa végzett hatósági munkának legfon
tosabb fundamentuma. Ez az ellenőrzési 
jog nem öncél, hanem eszköze a helyes köz- 
igazgatásnak, városi politikánk megfelelő 
irányításának. Az ellenőrzési jog szigorú és 
a közigazgatási élet minden területére ki
terjeszkedő gyakorlása nélkül, képtelenné 
válik az autonómia nagyfontosságu felada
tainak betöltésére, aki tehát szükségtelen
nek találja az ellenőrzési jog gyakorlását, 

tulajdonképen a helyes várospolitikai 
elvek érvényesülése ellen folytat hadjá
ratot, az megakadályozza a közönséget ab
ban, hogy egyrészt a szükségleteknek, más
részt a ténylegességeknek és az adott hely

inek megjelelő városépítő munkásságot 
fejtsen ki.

Hogyan folytathasson az autonómia leg
főbb szerve okos gazdasági, jó  kulturális, 
helyes közegészségügyi és szociálpolitikai 
tevékenységet, ha ne mismeri a saját pénz

ügyi és vagyoni viszonyait, ha nem tudja, 
hogy hányadán állunk aktívánkkal és me
lyek azoka a passzívák, amelyek a város 
közönséget terhelik? Ezeknek az adatoknak 
birtokába a törvényhatósági bizottság csu
pán ellenőrzési hatósági jogának permanens 
gyakorlásával juthat.

Hallottam hangokat olyan irányban, 
hogy a törvényhatósági bizottság tagjainak 
többsége helyeselte ugyan indítványomat, 
de ennek megszavazásától azért tartózko
dott, nehogy állásfoglalása a tanáccsal 
szemben a bizalmatlanság látszatát keltse.

Valahányszor egy-egy fontosabb kérdés 
vagy probléma került a felszínre, ahol a 
bizottságnak erélyes állásfoglalása szüksé
ges lett volna, rendszerint ez volt az érv 
a tanácsi álláspont elfogadásának megoko- 
lására. De hová jutunk akkor, ha minden 
egyes javaslatnál a bizalmi kérdést vetjük 
fel, hiszen ez esetben illuzoriussá válik au
tonóm jogaink gyakorlása. Akkor végérvé
nyesen annak a jelenleg remélhetőleg át
meneti helyzetnek kell bekövetkezni, hogy 
a tanács, amely élő törvényeink szerint 
csak előkészítő és foganatosító szerve auto
nómiánknak, fogja átvenni a városi élet te
rén az egyeduralmat, a törvényhatósági bi
zottságnak pedig az lesz a feladata, hogy 
chez a diktatúrához a bizalmat szállítsa.

Ne panaszkodjunk autonóm jogainknak 
felülről jövő csorbítása ellen, ha önmagunk 
nem tudjuk megvédeni autonóm jogainkat, 
ha homokba dugjuk a fejünket minden lát
szólag „kényes** kérdésben és nem akarunk 
semmiről sem tudni, a bizalom szent nevé
ben, amely bizalomra tulajdonképen a vá
ros vezetőségének' nincs szüksége, mert a 
vezetőséget nem ez a bizalom, hanem mun
kásságának intenzivitása, eredményessége 
és főleg realitása fogja a jövőben az auto
nómia első vonalában konzerválni.

Miskolc-Eger egy órás autóut
Csak a Dunántúl útvonalainak megépítése után kerül sor a 

Miskolc Lillafüred Eger útvonal befejezésére
Eger, január 13.

Amidőn a kormány elhatározta Lilla
fürednek vihigfürdövé való fejlesztését, 
ugyanakkor olyan tervet dolgoztatott ki, 
amely szerint Lillafüredtől Egerig hurok- 
szerii minta-autóutat is építtet. Amily 
vegyes érzelmeket keltett a lillafüredi 
vihYgtürdönek a gondolata, olyan osztatlan 

általános örömet okozott a Miskolcot 
Egerrel összekötő autóut terve. Elsősor
ban az autósport hívei üdvözölték hozsan
nával a tervet, mert a Bükk mélyén, olyan 
terepen vezetne az ut, ahol a gyalogos és 
szekérforgalom majdnem semmi, azonfelül 
nyílegyenes útvonalak, merész kanyaro
dok. váltakozó lejtők, vadregényes szikla
ormok, erdörengetegek, kitűnő fedanyag 
egyenesen ideális versenypályává tennék 
a ÜÜ kilométerre tervezett útvonalat.

A z útépítés két évvel ezelőtt kezdődött 
meg Mikolctól kezdve és keresztülhaladva 
Ujdiósgyörön, Diósgyőrön, Hámor felett 
Lillafüreden, ma már körülbelül B— 1Ü 
kilométerre kiépítve Répáshutához közel 
abbanmaradt. Riasztó híresztelések jelen
tek meg, amely szerint már csak egy rövid 
rész fog kiépülni, azután abbamarad a 
nagyszabású terv. Egyes híradások szerint 
az eddig megépített ut és annak lentar
tása sokkal többet emésztett fel, mint 
amennyi elöirányoztatott az egész Egér- 
Miskolci útvonalra. Lehet, hogy igy is 
van, mert egyrészt a már megépített út
vonal sokhelyütt megrongálódott, egyes 
helyeken pedig a fedanyag nem vált be, 
úgy hogy az ut tekintélyes szakaszain 
pótlásokat kellett eszközölni. Másrészt 
pedig az útépítés előkészítése, annak le
fektetése során tényleg sok váratlan, 
technikailag és pénzügyileg egyaránt előre 
nem látott nehézségek állottak elő. 
Miskolc és Borsodmegye állásfoglalása

Amint tudjuk, Borsodmegye közigazga
tási bizottsága határozottan kívánja a 
Miskolc— Eger közötti útvonal kiépítését, 
mely a vármegye egyik legfontosabb út
vonala lenne. Természetes, hogy a vár
megye ezen állásfoglalásA inkább erkölcsi 
súllyal bir, mert egyrészt a megépítendő 
útvonal állami ut lenne, másrészt mert a 
vármegye mostani helyzetében semmiféle 
an3’agi hozzájárulással nem képes az út
építést támogatni.

Miskolc városa már ezzel szemben mai 
nehéz anyagi viszonyai közepette igen 
tekintélyes összeget: 80.000 pengőt aján
lott meg az útépítés költségeire. Miskolc
ra sok előnyt jelentene természetesen az 
Egerrel való összeköttetés. Nemcsak 
azért, mert a Bükkben rejlő rengeteg és 
feltáratlan természeti kincs természetes 
piaca Miskolc lenne, hanem mert újabb 
termelési, vállalkozási lehetőségek nyílnak 
az itteni kereskedelmi és ipari tőkeérde
kei tségeknek. amelyekről jó  útvonal nél
kül eddig szó sem lehetett.

Hevesvármegye és Eger álláspontja

Talán még nagyobb fontossággal bir 
Egerre és Heves vármegyére az E gér- 
Miskolci útvonal kiépítése. Eger városa 
az évtizedekkel ezelőtt folytatott végzetes 
vasútépítési politika miatt nehezen meg
közelíthető szárnyvonal félreeső végpontja 
lett, távol a főforgalmi útvonaltól. Emi
att ipara, kereskedelme annyira visszafej
lődött, hogy a város minden viszonylat
ban stagnált, sőt láthatóan visszaesett. 
Csendes, élettelen vidéki városkává sülyedt, 
amelyből csak az utolsó években kezd ki
emelkedni: Uj, fiatal erők állottak a vá
ros élére, akik megfeszített küzdelemmel 
igyekeznek évtizedek mulasztásait, hibáit 
évek alatt helyrehozni. Ez pedig nehéz 
dolog, mert az eleven és folyton fejlődő 
ipar és kereskedelem nélküli város bevé
teli lehetőségei, teherbírása nem képes 
lépést tartani a bátor és sokoldalú ter
vekkel. Amellett a trianoni határ oly kö
zel húzódik Egerhez és oly nagy vidékét 
elvette, hogy más terjeszkedési lehetősége 
nem lehet, mint Miskolc, felé a Bükkön át. 
Természetes, hogy ez csakis kitűnő útvonal
lal és jó l megszervezett közlekedési lehető
ségek segítségével oldható meg.

ismerni akartuk a hevesmegyei és egri 
intéző körök véleményét e dologban, azért 
munkatársunk felkereste Hevesmegye és 
Eger közigazgatásának vezetőségét.

A  hevesi főispán, alispán, és főjegyző 
véletlenül épen vidéken tartózkodtak, 
ezért munkatársunk felkereste Dutka Pál 
egri prelátus-kanonokot, a vármegyei köz
élet egyik vezéremberét, aki a kővetke
zőket mondotta:

—  Mindenesetre szükségesnek tartom

Erzsébet Királyné Szálló
Budapest, IV., Egyetem-ucca 5.

(A  Belváros központjában).

60 éve a fővárosi és vidéki url középosztály találkozó helye. — fOO 
modern, kényelmes szoba. — Az étteremben és kávéház ben cigány- 

-  A .  E ^ é b - p ln c .  .  főváros Jm r e
legszebb sörözője. — Polgári árak. vendéglős.
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Elrendelte a törvényszék a csalással és sikkasztással 
vádolt Becht Ernő volt edelényi forgalmi adóhivatal

főnök szabadlábra helyezését
A vádlott ártatlannak mondja magát a szombati fötárgyaláson 
— Egy tanú meg nem jelenése miatt elnapolták a főtárgyalóét 

A Tábla döntéséig fogva marad Becht Ernő
Mickolc, jnii. 13.

a/, Eger Miskolci útvonal megépítését és 
küzdők is érette minden eszközzel. Tu
dom. hogy az állam óriási áldozatokat 
hozott az utért, s most már várná, hogy 
a helyi érdekeltségek is hozzanak áldoza
tot. Sajnos, a megyének erre semmiféle 
anyagi eszköz nem áll rendelkezésére, 
Egernek is igen súlyosak az anyagi v i
szonyai. Azonban az ut megépítése nem 
puszta egri helyi érdek, az országos ér
dekű és kell is, hogy mint ilyet fogja 
fel az állnm a költségek szempontjá
ból is.

Munkatársunk ezután felkereste 'IVak 
Gézát, a fáradhatatlan agilitásu egri pol
gármestert, aki roppant elfoglaltsága kö
zepette is szives készséggel állott rendel
kezésünkre. A  polgármester ur a követ
kezőképpen nyilatkozott :

A  városnak most évtizedes mulasztáso
kat kell helyrehoznia és pótolnia, amik a 
végsőkig kimerítik anyagi erőit. Elsősor
ban n világítás kérdése, az utak, a Ko
rona-Szálló építése, a Szinházkérdés mind 
égető kérdések, amik csak újabb és na
gyon súlyos terhek vállalása árán oldhatók 
meg. így  aligha tudunk gondolni arra, 
hogy az Eger— miskolci útépítéshez is 
bánni vei hozzájáruljunk.

Pedig ennek a: útnak meg kell épülni 
feltétlenül.

Nem szeretnénk még egyszer egv olyan 
lehetőséget elmulasztani, mint * évtizedek
kel ezelőtt a Hatvan— miskolci vasútvo
nal építésénél történt, hogy Eger újra el- 
zárassék a gazdasági vérkeringéstől. Igenis 
meg kell építeni az Eger— Miskolc kö
zötti bükki útvonalát, ezt minden erőm
mel és befolyásommal munkálom és állan
dóan napirenden tartom.

-  Tud arról polgármester ur. hogy be
szüntetik a bükki útvonal építését Répás
hután túl, illetve hogy nem szándékozik 
a kormány Egerig átvezetni az utat?

— Igen, hallottam róla, sőt rögtön ak
cióba is léptem illetékes helyen. A zt a 
megnyugtató választ kaptam, hogy a ter
vet nem ejtették el, hanem egyelőre a 
téli hideg, másrészt bizonyos dunántúli fő
útvonalak sürgős befejezése miatt csak el
tolódott a Lillafüred— egri utvonalrész to- 
vább-épitése.

Egyébként Egeire feltétlenül üdvösnek, 
sőt életkérdésnek tartom a Miskolc— Eger 
közti közvetlen útvonal létesítését. A  két 
várost annyi érzelmi és anyagi szál fűzi 
össze, hogy mindkét város fejlődésére fel
lendítőén fog hatni.

És gondolt-e mái polgármester ur 
arra, hogy milyenek lennéneh a közleke
dési lehetőségek ?

Igen, foglalkozom állandóau a gon
dolattal. A zt hiszem, hogy a mintegy 50 
kilométeres kitűnő utón siirü autóbusz
járatokkal 1 órás úttal meg lehetne ol
dani és intenzív közlekedést lehetne léte
síteni. Részletesen annak idején fogunk 
erre mindkét városra előnyös megoldást 
keresni.

Nemcsak Edelényben hanem az egész me
gyében mindenki ismerte Becht Ernő volt 
szikszói forgalmi adóhivatal főnököt. Ért
hető feltűnést keltett tehát egy szép na
pon az a hir, hogy Becht eltűnt Szikszó
ról. Az eltűnés a felettes hatóságok előtt 
is igen gyanús volt. hivatal vizsgálatot 
tartottak, ekkor különböző visszaélések
nek jöttek nyomára, melyeket Becht. kö
vetett el.

Hogy történtek a visszaélések ?
Becht Ernő mint a szikszói forgalmi 

adóhivatal főnöke 1020. év május havá
ban Edelényben a mészáros és hentesipa
rosok által levágott és kimérésre került 
állatok után befolyt forgalmi adót 2.350.000 
K-át, ugyancsak Edelényben az Edelényi 
Kőszénbánya Rt.-nél fuvarozást eszközlö 
fuvarosok forgalmi adóját 700.000 K-át, 
a helyi piaci árusoktól forgalmi adó címén 
befolyt 850.000 K-át, Veztin András ma
lomtulajdonostól 051.000 K-át. Ooburg 
hercegi uradalomtól 030.000 K-át és má
soktól szintén forgalmi adó) óimén kisebb 
nagyobb összeget vett fel. Ezen összegek
kel azonban nem számolt el. hanem saját 
céljaira fordította, miáltal a kincstárt 
14.467.000 K-ával károsította meg.

Egy kis pénzre volna szükségem 
Edelényben egy hivatalos kiszállás al

kalmával Becht Ernő megjelent Menyhárt 
Dezsőnél,. Qlastein Hermannál és özv. Ro- 
senberg Abrahámnénál. Előzőleg vizsgálatot 
tartott, majd kijelentette, hogy neki pénzre 
volna szüksége, természetesen csak kölcsön. 
Ígérte, hogy rövidesen vissza fogja fizetni. 
A  megrémült falusiak szó nélkül adtak 
kisebb-nagyobb kölcsönöket Bechtnek, 
mely összegekről hivatalos nyugtát állí
tott ki. Azonban ígérete dacár* ezen ösz- 
szegeket nem tudta visszafizetni. Hogy a 
fizetési kötelezettségeitől megszabaduljon, 
megszökött Szikszóról. A miskolci kir. 
ügyészség körözőlevelet bocsa jtott ki Becht 
Ernő ellem a nyomozás azonban megálla
pította, hogy Becht külföldre szökött. 
Hosszabb ideig bujkált Jugoszláviában és 
Ausztriában, de pontos szeméivleirás alap
ján a múlt óv szeptemberében Ausztriá
ban sikerült elfogni s diplomáciai utón 
kérték a kiadatását és hazaszállították a 
miskolci ügyészségi fogházba.

Nem érzpm magam bűnösnek 
Szombaton tárgyalta ezt az ügyet a 

miskolci kir. törvényszék Dőlinav-tanácsa. 
Szuronyos fogbázör vezette elő a főtár
gy alásra Becht Ernőt. Megtörtén, sápad
tan ül a fogházör mellett. Erősen meg
látszanak rajta a vizsgálati fogság nyomai.

A vádat dr. Schindler Dezső látja el. Za- 
horszkg Gyula törvényszéki biró, elnök 
kérdéseire előadja a vádlott, hogy 38 éves, 
nős. evangélikus vallásu, büntetve nem 
volt, állásától felfüggesztett forgalmi adó
hivatali főnök.

Nem érzem magam bűnösnek 
adja elő védekezésid Becht . Elismerem 
ugyan, hogy 9.000,000 K-val nem tud
tam elszámolni, de ezt az összeget nem a 
saját céljaimra fordítottam. • hanem rész
ben elvesztettem, részben pedig hivatalos 
vitáim alkalmával merültek fel költségeim 
és ebből fedeztem a kiadásokat. Tehát 
engem ezért felelősség nem terhel. A köl
csönre vonatkozólag pedig kijelentem, hogy 
csak egy esetben vettem azt igénybe. Egy 
kicsit meg voltara szorulva és Glastein 
Hermantól kértem 3.000,000 K-r kölcsön.

Becht kihallgatása közben az egyik sza- 
vazóbiró egy Íratott nyújt át az elnök
nek. Zavorszky elnök félbeszakítja a ki- 
halgatást és a következő bejelentést teszi :

Öze. Rosenbery Abrahámnc sértett és 
tanú a mai fötárgyaláson súlyos betegsé
gére való tekintettel nem tud megjelenni, 
amit orvosi bizonyítvánnyal igazol. Te
kintettel arra. hogy az ö kihallgatása fel
tétlenül szükségesnek mutatkozik, felké
rem az ügyész urat, hozzájárul-* a mai 
fötárgyalás elnapolásához.

Dr. Schindler ügyész : Magam is kérni 
akartam fötárgyalás elnapolását és egyben 
az összes tanuk ujbál való megidézését.

Az elnök néhány szót vált a szavazó- 
birákkal és nyomban kimondja a kir. tör
vényszék határozatát, mely szerint a mai 
fő tárgyalást elnapolja.

Becht, aki védő nélkül j* lent meg a 
fötárgyaláson, feláll a fogházör mellől és 
a következő kéréssel fordul az elnökhöz:

— Nagyságos Elnök ur, nagyon régen 
vagyok már vizsgálati fogságban mint 
már kijelentettem, bűnösnek nem érzem 
magam, de, ha mégis bűnösnek mondana 
ki a tek. Kir. Törvényszék, büntetésem 
a vizsgálati fogságot úgy sem haladhatja 
felül. Szíveskedjék tehát elrendelni sza
badlábra helyezésemet.

Schindler dr. kir. ügyész: En tisztelet
id  ellenzem, tekintettel arra. hogy a vád
lott szökéssel próbált az igazságszolgálta
tás alól menekülni, kérem további fogva- 
tartását.

A  bíróság hosszas tanácskozás után 
hirdeti ki a törvényszék határozatát, 
mely szerint elrendeli a vádlott azonnali 
szabadlábra helyezését. Dr. Schindler 
ügyész felfolyamodást jelentett be, mire 
a bíróság újabb határozatot hirdet : a vád
lott a tábla döntéséig fogságban marad.

A szerencsi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi 
hatóság túl.

6988—928 tk. szám.

ÁRVERÉSI H IRD E TM É N Y  K IV O N A T .

Klein Emil vőgrehajtatónak if j .  Szendrei lat 
váu végrehajtást szenvedő ellen indított végrehaj
tási kgyében u telekkönyvi hatáság végrehajtási 
árverést 40 1* tőkekövetelés és járulékai behajtása 
végett

u szerencsi kir. járásbíróság területén levő, a 
Taktas zada községben fekvő, s a taktnszadoi 
244 »/.. betétben A. 1. 1— 2 soroz. 346 és 347. hrsz. 
alatt foglalt 228 négyszögöl lakóházból és 342 
négyszögöl kertből álló ingatlanokból, B. 8 sorsz. 
alatt i f j .  Szendrei István nős Lnbada Máriával) 
illető fele rész jutalékra 1300 P  kikiáltási árbon 
elrendelte.

Az árverést 1929 február hó 13. napján d. e. 
10 órakor Taktaszada község házánál jog ják  meg 
tartani.

Az árverés alá kerülő ingatlanok a kikiáltási ár 
felénél alacsonyabb áron nem adhatók el.

Az érvéreim szándékozók kötelesek bánatpénzül 
a kikiáltási ár 10 % -át készpénzben, vagy az
1881 :LX . t.-e. 42. $ álma meghatározott árfolyam
mal számított óvadékképos értékpapirosban a ki 
küldöttnél letenni, hogy a bánatpénznek előlegoe 
bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismer 
vényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltéte
leket aláírni (1881 :LX . t.-c. 147., 150., 170. $$.; 
1909:XL. t.-c. 21. $.).

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál ma 
gasabb ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem 
akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka 
szerint megállapított bánatpénzt az általa igérö 
ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni.(  ]908:XLI. 
t.-c. 25. $.).'

Szerencs, 1928 november 24.
Makó B, la s. k. 

kir. járásbiró.

Az. edelényi kir. járásbíróság, mint ikvi hatóság 
4591— tk. 1928. bz.

ÁRVERÉSI H IR D E TM É N Y  K IV O N A T .

Szarka Istvánná sz. II. Varga Klára végrehaj- 
taténak, Szarka István végrehajtást szenvedő el 
leni végrehajtási ügyében a tkvi hatóság a vég
rehajtási árverést 287 P  60 t. tőkekövetelés és 
járulékai behajtása végett az edelényi kir. já 
rásbíróság területéi lévő, Disznóshorvát község 
ben fekvő s a disznóshorváti 354 sz. botétbeli A.
I. 2. sorsz. 1033 négyszögölnyi úrbéri birtoknak.

a disznóshorváti 360 sz. betétbeli A. I. 1— 17.
II. 1— 2. I I I .  1— 10. IV . 1— 3. V. 1—2. V I  1 -2 . 
1. sorsz. úrbéri birtoknak,

a disznóshorváti 361. sz. botétbeli A. 1. sorsz. 
182—4 hrsz. 88—b. őisz. belsőségnek Szarka 
István (kn. Vorga lí. Klára) nevén áll. részére 
a végrehajt, türv. 155. $. végpontja értelmében, 
együttesen 770 P  72 f. kikiáltási árban.

A z árverést 1929. év. március hó I l  ik napján- 
<1. o. 11 órakor Pisnóshorvát község házánál fog 
ják megtartani.

Az árverés alá kerülő ingatlan a kikiáltási or 
kétharmadánál alacsonyabb áron nem adható el.

Az árverclni szándékozók kötelesek bánatpénzül 
a kikiáltási ár 10 %-át készpénzben, vagy ni 
1881 :LX . t.-c. 42. $-ában meghatározott árfolyam
mal számított óvadékképos értékpapirosban a ki 
küldöttnél letenni, hogy a bánatpénznek előlcges 
bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismer 
vényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltété 
lekét aláírni <1881:LX. t.-c 147., 150., 170. $$.: 
1909 :XL. t.-c. 21. $.).

Az, oki az ingatlanért a kikiáltási árnál ma 
gasabb ígéretet tett, ha többet Ígérni senki sémi 
akar, kötoles nyomban a kikiáltási ár százaléka 
szerint megállapított bánatpénzt uz általa ígért ár 
ugyanannyi százalékúig kiegészíteni. (1908 :X L I 
t.-c. 25. $.).

Edelény, 1928 szeptember 22.
Karenits s. k. 

kir.jb.elnök.

Üres a ház
A Eelsömagyarországi H írlap erőd éti tárcája 

Irta: Serédi Jenő
Járom a szobákat. Keresek valakit. Őt, 

életem párját, a világon legdrágábhamat, 
aki egy életen át, harminchat évi együtt
élésünk alatt, soha egy percre .sem szomori- 
tott meg, csak mórt, hogy örökre elhagyott.

Nézek ide, nézek oda, arra gondolok, 
hogy ha nem is látom, talán csak elment 
valahova, de visszajön, itt lesz mellettem 
ismét s élünk tovább egymásért, —  egymás
nak.

Mert igazán nem törődtünk a világgal. 
Néztük, láttuk az embereket, hibáikkal, 
erényeikkel, becsültük a jókat, sajnálkoz
tunk a gyöngéken, de nem Ítéltünk el sen
kit, éltünk békésen, boldogan magunknak, 
gyermekeinkért. Végeztük a dolgainkat, 
ami szükséges volt, eleget tettünk kötele
zettségeinknek, de egyébként a mi kis la
kásunk volt az egész világunk.

Nem tudom elhinni, hogy mindennek 
vége, nincs itt, nem jön soha többé vissza, 
nem ülhetünk egymás mellett, nem simo
gathatom meg az arcát, kezét, nem látha
tom többé soha.

Megyek a szobába, nézek ki az ablakon, 
várom, hogy nyíljék az ajtó s jön szelíden, 
owendesen, amint szokott. Hiába . . . Embe
rek jönnek, fiatalok, öregek, ismerősök, ide
genek, csak ő nem, akit várok, keresek.

Tehát mégis igaz: elment, elvitték gyász
kocsin, betették a sírba, a kiásott hideg 
földbe s ott van egyedül, némán, már sem
mit nem érezve.

Lehetetlen, nem tudom elhinni!
Milyen szép, boldog volt a mi életünk! 

Olyan, milyen talán nagyon köveseké a 
földön.

Hát igen; voltak komor napok is. Ami
kor —  Isten tudja miért —  egy-egy szóval 
megbántottam, de ő csak hallgatott, sem
mit sem felelt, csak elborult szép szelíd 
barna szemeinek pillantása s én, én dühös 
voltam magamra, hogy kiejtettem azokat a 
szavakat. S úgy szerettem volna, ha vissza - 
felesel, összeszid, mint megérdemlőm. Soha 
nem tette. Még a leánykáihoz se volt soha 
egy bántó szava. Nem haragudott, senkire, 
nem bántott meg soha senkit, csak tűrte, hn 
őt megbántották. Nem voltak kívánságai, 
megelégedett mindenuel, örült az életnek, 
boldog volt. hogy szerethette az ő család
ját.

Csak néha-néha sötétedett el a szeme, 
mikor az elszakadt messze falura gondolt, 
hol életük delén tették sírba drága jó  szü
leit. S ilyenkor mondta sóhajtva:

De jó volna hazamenni s mogsinio- 
gatni édes apám, édes anyám sírját.

—  H í a mamám! —  mondta lázasan a 
betegségében is. S mikor megsimogatva az 
arcát, könnyeimet visszafojtva csendesen 
csittitóttam, hogy milyen jó, hogy itt 
együtt vagyaink, boldogan, megnyugodva 
felelte:

—  Bizony jó !
S én biztattam az elkövetkező szép na

pokkal. Amikor vége lesz ennek a rettene
tes betegségnek, amikor elmúlik a láz, visz- 
kapja az erejét, egészségét, s megyünk 
mindnyájan oda. ahová vágyik, a csendes

falucskába, meglátogatni a rokonokat, is
merősöket, a jó  embereket, akik mindig 
olyan nagyon szerették s akiket nem tudott 
soha elfelejteni.

Ilyenkor nagyon boldog volt. megsimo- 
gatta, megszorította hálásan a kezemet, 
halvány arcán kigyult az öröm lángja. S 
én, én, zugó aggyal, zakatoló szívvel gon
doltam arra, hogy soha nem valósulhat az 
öröme, nem tudunk, nem lehet a betegségén 
segíteni.

És elkövetkezett a rettenetes este. Reg
gel még sokszor megcsókolva búcsúztam el 
tőle, hogy hivatásomnak eleget téve egy 
közeli faluim menjek betegeimhez, reggel 
meg kérte, hogy siessek mielőbb haza s mi
kor visszatértem már nem tudta megfogni 
a kezemet, meredtem nézett a szemembe,... 
láttam, tudtam, hogy itt van az örök el
múlás órája.

Istenem, tudjuk, hogy midenkinek meg 
kell halni, de úgy kellene történni, hogy 
akik igazán szeretik egymást, azoknak szive 
egyszerro szűnjék meg dobogni! . . .

Nem adtunk ki, nem küldtünk senkinek 
gyászlapokat, csak gyászjelentésben tudat
tuk, hogy7 elvesztettük életünk örömét, leg
drágább kincsünket, fis láttuk milyen ki
csinyesek az emberek. Azt hitték, hogy 
mellőzés érte őket, nem kaptak gyászlapot, 
ennélfogva nem vettek tudomást az esetről, 
hidegen köszöntve haladtak el mellettünk, 
mintha, mi sem történt volna. A z igazak, 
jók annál melegebben vettek részt gyá
szunkban. 8 most láttuk, kiknek van érző 
szivük Sokan, egészen idegenek sírtak ve

lünk . . .  _
Járom a szobákat . . Minden zug, min

den bútordarab róla beszél. Mondják, kér
dezik, van-e még sok ilyen asszony, ilyen 
feleség, ilyen anya a világon?!. . . Akinek 
arcát soha nem érintette a púderes pa
macs, akinek illatszere az egyszerű házi 
szappan volt, akinek akkor volt öröme, ha 
az ura vett uj kalapot s aki csak a család
jáért, a leánykáiért élt? S akinek az volt a 
legnagyobb szórakozása, ha jóismerőseivel, 
a jó emberekkel elbeszélgethetett . . .

Nyitogatom az ajtókat . . . keresem . . . 
mindig keresem . . . várom . . . Nincs itt" 
. . .nem jön. . . üres a ház, melynek ő volt 
a lelko . . . napsugara . . . éltetője . . . 
És összeborzongva gondolok arra, hogy ott 
fekszik már a hideg sírban, hó borítja a 
földet s körülötte némán sorakoznak ha
lott társai, örök szomorúságot hagyva ma
guk után.

Járom a szobákat . . . S megállók arc
képe előtt . . Nézem barna szemeit, jósá
gos arcát . . Mintha hallanám a szavait:

—  Ne szomorkodj édes uram, nyugodj 
meg! . . . Bocsás meg . . .  Ne haragudj, 
hogy a halálommal fájdalmat okoztam nek
tek . . . Akkor leszek itt is boldog, ha tu
dom, hogy nem sírtok utánam, megvigasz
talódtok, kacagástól lesz ismét hangos a 
házunk! . . .

Az édesnek, drágának a sírban is fáj, ha 
mi szomorúak vagyunk!

Nézem az arcképét az üressé vált ház
ban . . .

Sírok, mindig keservesen sírok! , . .
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—  Dolinay tanácselnök beteg. A  mis
kolci kir. törvényszék egyik kiváló ta
nácselnöke. Dolinay Mihály napok óta 
gyengélkedik, úgy, hogy hivataláén sem 
tud feljárni. Helyettese Zahorszkv Gyu
la törvényszéki biró.

—  lillafüredi építkezések vezetőjének 
kitüntetése. Sehlosser István főerdő taná
csost a Kormányzó miniszteri tanácsossá 
nevezte ki. A  kinevezés egy négy évtize
des értékes közpálya jutalmazását jelen
ti. Sehlosser István ugyanis nemcsak a 
"hatalmas lillafüredi építkezés keményke- 
zü energikus vezetője, hanem az ő nevé
hez fűződik a régi Nagymngyarország 
több hasonló nagyszabású kincstári für
dőtelepének létesítése: igy a fenyöháza 
thurzófüredié. Sehlosser István már leszól 
srálta a kötelező idejét, de nehezen pótol
ható értékes munkaerejét a kormány már 
"harmadszor tartotta vissza szolgálatban

—  Halálozás. Sátoraljaujjhelyen pénte
ken délután 76 éves korában meghalt 
Honseh Dezső ny. műszaki főtanácsos. 
Az elhunytban Diószegit y János ny. mi
niszteri tanácsos, a belügyminisztérium 
közrendészeti osztályának volt vezetője 
apósát gyászolja.

—  Magára rántotta a forró vizes dézsát 
egy három éves kuflány és meghalt. A  
Bükkaranyos! csendőrőrs jelentette a mis
kolci ügyészségnek, hogy Székely Bálint 
3 éves Margit nevű leánya vasárnap este 
9  órakor, mig édesanyja kenyeret sütött, 
a sütőkemence padkájára felmászott és a 
padka mellett levő takaréktüzhelyről egy 
négyliteres, forró vízzel: telt edényt ma
gára rántott. Súlyos égáais»ebeket szen
vedett, melyek'következtében egy óra 
múlva kiszenvedett. A  csendőrség .megin
dította a nyomozást annak kiderítésére, 
hogy a gyermek haláláért terhel-e valakit 
felelősség.

— A miskolci izr. Nőegylet teadélután-
ja. A  miskolci izr. Nőügyiét vasárnap dél
után, az újonnan átalakított Korona
szálló „Lőcsei termében" impozáns kere
tek között és. jól sikerült rendezésben tar
totta meg a már minden héten megismét
lődő jótékonycélu teadélntánját. A  kivá
lóan jólsikerült teadálután rendezésében 
fáradhatatlan munkálkodásukért és buz
galmukért külön dicséret illeti dr. Szabó 
Árminné társelnököt. Műnk Pálné társ
elnököt és Klein Lajosné vigalmi bizott
sági elnököt. A megjelent hölgyek névsora 
a következő; Schwartz Gusztávné, Majz- 
ler Miklósné. Fóliák Tori (A ra ), Klein L i
li, Majzler Ica. dr. Rótli Józsefné, dr. 
Gotthilf Józsefné. Kőszeghy Anna. Feld- 
mann Mórné. Rottmann Magda. dr. 
Szeghő Fcrencné. Feldmann Magda, Fo
dor Kató. dr. Wallmer Bcrnátné. "VYeneti- 
aner Böskc. Varga Gyuláné. Zeizler Ilus 
Vallner Böske. Füredi Imréné, Fazekas 
Miklósné. Fazekas Dozsőné. Berkovics 
Józsefné, Lőwmger Dozsőné. Gedeon 
Lilly, Wertheimer Sándorné, Fenyves 
Henrikné. Rosenberg Mórné. dr. Kovács 
Józsefné. özv. Fodor Jcnőné, dr. Lichtens- 
tein Izidorné. Bőhm Ilonka, Steinfeld 
Zsigmondné, Székely Aladárné, dr. Kolozs 
Míhályné és Krausz Simonné.

—  Ötvenezer dollárba kerül egy ameri
kai orvosnak a dohányzás. Az Egyesült 
Államok Denwer városában Blamphard 
tüdőspceialista megoporálta a 23 éves 
Harry Wimston-t, a város egyik legked
veltebb színészét. Az operáció után né
hány nappal a fiat'al hősszerelmes súlyos 
beteg lett. A  Röntgen felvétel azt állapí
totta meg, hogy az operáló orvos a beteg 
tüdejében felejtette a kis matrózpipáját. 
A  fiatal szinész, ki soha többé színpadra 
nem lépet, most ötvenezer dollár kártérí
tésre perelte be a szenvedélyes dohányost, 
aki még operáció közben se mtudja kiten
ni szájából a pipát.

__ Ellopták a hízott libáját. Horowitz
Márton Vörösmnty-utcai lakos bejelen
tette a rendőrségen, hogy vasárnap virra
dóra ismeretlen tettesek feltörték a kam
ráját s onnan 3 hizottlibát. elloptak, egyet 
pedig megfojtva otthagytak. A rendőrség 
á nyomozást megindította.

* Vásároljon Malador arany töltőtollat 
Schwarcz Sománál heti 1 pengő részletre 
kézpénz árban. A takarékosság tagja.

—  Pénzügyi áthelyezés. Táncos István 
szendrői pénzügyőri biztost a pénzügymi
nisztert a soproni pénzügyigazgatósági ke
rületbe helyezte át.

—  Az adórögátéei kedvezmény kitér 
jesztése. Tudvalevő dolog, hogy azok a 
kereseti- fa jövedelemadóval megrótt 
adózók, akiknek az adóalapja (adóalapul 
szolgáló tiszta jövedelme) 6000 pengőt el 
nem ért, fe l voltak mentve az utóbbi 
években a minden év februárjában be
adandó adóbevallások kötelezettsége alól. 
s adójuk változatlan hagyatott, hacsak a 
kincstár tudomása szerint nem emelkedett 
lényeges mértékben az adózó jövedelme. 
A Hivatalos Lap legutóbbi számában most 
a pénzügyminiszter rendeletet adott ki, 
mely szerint 1929. évtől kezdve az adóbe
vallási kötelezettség alóli felmentést 
azokra is kiterjeszti, akiknek adóalapja 
(az 1928. évi kereseti és jövedelmi adója 
alapjául vett tiszta jövedelme) 6000 pen
gőn felül volt ugyan, de 10000 pengőt nem 
haladt meg. Ennélfogva az adóhatóságok 
utasittattak, hogy az ilyen adózóktól ne 
kívánjanak február hóban adóbevallást; 
csak abban az esetben, ha biztos adataik 
Vannak arról, hogy az ily adózók 1928. 
évi jövedelmi, vagyoni viszonyai az 1927. 
éviekhez képest tetemesen növekedtek. Ez 
esetben az illető adózók névszerínt lesz
nek felhivandók adóbevallásra. Nagyon 
fontos rendelkezése az uj rendeletnek, 
hogy ha valamelyik adózó, aki. egyébként 
a fenti rendelkezés értelmében fel volna 
mentve 1929. évre adóbevallás kötelezett
sége alól s igy az 1929. évre az 1928. évi 
adójának mértéke változatlan maradna. 
—  de amennyiben az illető adózó ezt tul- 
magasnak találná, mert 1928. évi jövedel
mi és vagyoni viszonyai az 1927. éviekhez 
képest nagyon megcsökkentek s e csök
kenést 20%-nál is nagyobb, —  ugv ele
gendő. ha 1929. január 31-ig uj adómegái- 
lapitást kér. vallomását pedig csak febru
árban nyújtja be. Azelőtt tudniillik már 
a kérelemhez csatolni kellett vallomását.

—  Kutásás közben fejére esett a veder. 
Nem mindennapi baleset áldozata lett. 
Donovics István miskolci lakos, aki Gö- 
römböly községben kutásást végzett. A  
feltörő vizet vederrel merítették ki a kut- 
ból. Danovicsra, aki lent a kút fenekén 
volt, egy vizzel telt veder visszaesett és 
Donoviesot a fején súlyosan megsebesí
tette. Eszméletlen álapotban szállították 
be az Erzsébet-kórházba. Állapota élet- 
veszélyes. mert az ütés következtében agy
rázkódást szenvedett.

—  Karnevál az újhelyi városi jégpá
lyán. Gyönyörű. Ujhelyben még soha 
nem látott tűzijáték, a tűzijátékot buda
pesti szakavatott pyrotechnikus rendezi 
Jelmezverseny, egyes, páros, gyorskor
csolyaverseny, szépség-, tréfás és gyer
mekverseny. Jelmezes diszfelvonulás. A 
karnevál kezdetét kilőtt rakéta jelzi. A 
jégpálya gyönyörűen díszítve. A  buffet- 
ben Bujdosó cukrászda. 25 tagú fúvós
zenekar. A  múlt évi torlódás elkerülése 
végett a jegyeket január 19— 20-án 
Közmüvek üzletében árusítjuk. A  jelme
zeseket külön is felhívjuk, hogy a jegye
ket előre váltsák meg és a pályán legké
sőbb fé l 4 órára jelenjenek meg, külön
ben a felvonulásról lemaradnak. Jegyek 
árai: felnőtteknek 1.50 P. diákoknak 1 P, 
bérlőknek 50% kedvezmény, látogatójegy 
felnőtteknek 80 fill., diákoknak 50 fillér.

—  Dolgoznak a tyuktolvajok. A  gróf 
Apponyi-uteában tegnap ismeretlen tette
sek Prisztás Róbert magánzó tyúkketre
cét feltörték s a tyúkketrecet alaposan 
megdézsmálták, hat tyúkot elvittek. A  
rendőrség keresi a tetteseket.

—  A  Felvidéki Egyetemi és Főiskolai 
Hallgatók Egyesülete Borsod-Gömor Vár
kerületének tisztikart gvülése. A várkapi
tányság január 5-én tartotta ezévi első 
tisztikari táborozását, amelyen a felvidé
ki ifjúság teljes tisztikara részt vett. A 
megalakulás nehézségein átesve jelentős 
lépéssel haladt a Felvidékért harcoló esz
mék kiterjesztése felé. Megalakították a 
testnevelési, vivő és lövész szakosztályo
kat. A várkerület elhatározta, hogy feb
ruár 1-től kezdődőleg havi híradót ad ki, 
amelyben az egyesületi hireken kivül a 
miskolci ifjúságot általánosan érdeklő 
tárcákat, tudományos dolgokat és érteke
zéseket fog közölni. A várkapitányság ja
nuár 19-én, szombaton tartja ezévi első 
áldomását., melynek keretén belül az uj 
tagok fogadalmat tesznek.

•  N e essen kétségbe, ha rnw. a hé- vagy sár- 
cipője. Az Amerikai Gumm;javító ölesén és tar
tósan javítja . Lichtenstein n. 16.

Művészetpártolás
A szombati 18 fokos hideg délután vá

rat Ionul kedves és kellemes meglepetést 
szerzett a miskolciaknak. Az E gri Műked
velők Társasága igaz művészi lelkesedéssel 
és dacolva minden hideggel, eljött hozzánk 
és eljátszották liingelhann Bélánc, az igaz 
költői lelkű cs finom tollú uriasszony 
„Ágnes** cimü poetikus, vallásos drámáját. 
Váratlan és kellemes meglepetés volt ezzel 
kapcsolatban, hogy ugyanaz a villamostár
saság, melynek üzleti szelleméről a Felső- 
magyarországi Hírlap már többször meg
emlékezett, ez a villamostársaság és annak 
kitűnő agilis igazgatója most mint kedves 
és figyelmes házigazda, váratlan bőkezű
séggel és „Vart pour Vart** lelkesedéssel 
nemcsak fogadta, szállította és megvendé
gelte a kedves egri vendégeket és ezzel 
pártfogolta a művészetet, hanem —  ami a 
legügyesebb és legrutinirozottabb pesti 
színigazgatóknak is annyi gondot okoz —  
eredeti és ötletes módon „vattázta“  ki a 
színházat azzal, hogy alkalmazottjai nagy 
részét ide dirigálta és igy meg közönségről 
is gondoskodott, mely végigélvezte és végig 
tapsolta a kitűnő és élvezetes előadást.

Igaz és odaadó bámulatunkat csak két 
kellemetlen emlék zavarja. Az egyik az, 
hogy ugyanez a villamostársaság pontosan 
és szinte kiválaszt ottan az október 6-iki 
díszelőadásra akarta kikapcsolni a színház 
villany világítását, mert a színház valame
lyes hátráiékban volt a vülanydijakkal és 
csak a polgármester határozott és erélyes 
fellépése mentette meg az utolsó percben a 
díszelőadást.

A  másik zavaró momentum pedig, —  
igaza volt a régi görög bölcsnek, hogy kel
lemesebb lenne, ha nem akarnánk minden 
dolgot megérteni és megmagyarázni —  
hogy Heves vármegye városainak és közsé
geinek villamos ellátására pályázatot hir
dettek és ennek a pályázatnak ügye, ha 
nem is 17-én, mint először tervezték, de a 
legrövidebb időn belül eldől es ebben a pá
lyázatban —  a Tröszt is rcsztvesz.

(Maecenas)

__ Hétfőn a déli órákban Miskolc és
Ujiheíy közönsége A  Reggelt, Lázár Mik
ló s  brilliáns lapját olvassa.

__Megcsúszott a síkos járdán és lábát
törte Berényi tanár. Szombaton délelőtt 
súlyos baleset érte Berényi Lázár ismert 
misyolci polgári iskolai tanárt. A Város
háztéren haladva megcsúszott a sikos jár
dán és súlyos lábtörést szenvedett. A men
tők az Erzsébet-kórházba szántották. Itt 
meg kell jegyeznünk, hogy a rendőrség 
szigorú felhívásnak dacára a háztulajdo
nosok nem fordítanak elég gondot a sikos 
járdák takarítására és ennek lett egyik 
áldozata a mindenki által közbeesülésnek 
örvendő tanár is.

— Az Országos Társadalombiz
tosító Intézet sátoraljaújhelyi ke
rületi pénztára értesiti az érdekelte
ket, hogy a főorvosi hivatalt és az orvosi 
rendelőt folyó évi január 4-töl Kazinczy- 
utca 59. szám alá (Czitó-féle házba) he
lyezte át. A  főorvosi hivatal d. e. 8 órá
tól d. u. 2 óráig tart hivatalos óráit, a 
rendelő szobában pedig továbbra is a 
szokot időben fogad ják az orvosok a pénz
tári tagokat és hozzátartozóikat vagyis 9 
órától 10 óráig Dr. Gaál Jenő, déli 12 
órától d. u. 1 óráig Dr. Davidovies Jenő, 
d. u. 1 órától 2 óráig Dr. Madzsar Ká
roly és fél 5 órától fél 0 óráig Dr. Mn- 
osotay József.

—  Betörők jártak a husfüstölőben. Húr
János Menekült-telepi lakos husfüstölőjét 
vasárnap ismeretlen tettesek feltörték s 
onnan négy sonkát és két oldal szalonnát 
elvittek. A  nyomozás megindult.

—  összeszólalkozott a katonákkal. Va
sárnap este egy véres ember vánszorgott 
be a mentőkhöz fa elsősegélyt kért. I>ra- 
dics József koldus volt az összeszurkált 
ember, aki elmondta hogy a Buzatéren 
összeszólalkozott katonákal, akik őt meg
verték és megszurkálták. A mentők bekö
tözték Bradics sebeit és lakására szállí
tották.

— Hibaigazítás. Január 6-iki számunk
ban a városi közgyűlésről szóló tudósítá
sunkba sajtóhiba csúszott. Tloványi Kor
nél dr. felszólásában rámutatott arra. 
hogy az 1929. évi vámszedésben egy 
140.000 pengős eltolódás lesz. A nyomda 
hibájából ez a szám úgy szerepelt, mintha 
a felszólaló az eltolódást 1.400 000 pengő
ben állapította volna meg. Ezt a nyomdai 
hibát ezennel helyreigazítjuk.

—  Mai tárcánk. Megírta a „Felsírna-
gyarországi H irlap", hogy dr. Serédi Je
nő orvost, az ismert miskolci Írót, felesége 
elhunytival fájdalmas csapás érte. A  bol
dog családi élet után beállott mérhetetlen 
gyásznak és fájdalomnak ad könnyeket 
fakasztó hangot az a tárca, melyet a 
gyászbaborult iró tollából ..Üres a ház" 
címmel mai számunkban közlünk. Felhív
juk rá olvasóink figyelmét.

—  Lezuhant aviatikus. San-Rafaelből 
jelentik: Heinrich Fiachbach 18 éves 
aviatikus, aki kistipusu repülőgépen In
diába készült, San-Rafaelben lezuhant és 
szörnyethalt.

Nem azonos. Készséggel regiszt
ráljuk. hogy a „Tarján Klárika meggyil
kolásának epilógusa a törvényszéken44 c. 
cikkünkben szereplő Hooh Henrikné, aki
nek neve helyett egy helyen nyomda
hibából Hoch Hermáimé szedetett - nem 
azonos Hoch Hennáimé, Arany János- 
utea 33. sz. alatti lakossal.

—- A  forgalmiadót bélyegben lerovó 
adózók figyelmeztetése. A  miskolci for
galmi adóhivatalnak 1928. év végével min
den adózó számláját le kell zárnia, s a| 
lezárt számlákról január havában statisz
tikát kell készíteni. Ezt lehetetlenné teszi 
a közönség késedelmezése, amennyiben a 
bélyoglcrovásra kötelezett adózók igqm 
nagy része épen a decemberi lerovást fa 
bejelentést hanyagolta el. A  forgalmi 
adóhivatal ezúton is figyelmezteti a kö
zönséget mulasztására azzal, hogy saját 
érdekében is igyekezzenek a mulasztók 
a bélyeglerovást igazolni s bejelentésüket 
megtenni, mert súlyos bírságolásnak te
szik ki magukat.

—  Bélyeget cserélnék közepes gyűjtők
kel. Adok Balkánt, kérek Európát és ten
gerentúlit. Első küldeményt kérek. Dr. 
Lzár Andor Bpcst., TX. gr. Háller-u. 18.

401-ki 1929. sz.

H IRD ETM ÉNY.

Miskolc th jf. város törvényhatósági bizottsága 
folyó óvi január hó 3-án tartott rondos havi köt
gyűlésében
ü— kgy. 1929. szám alatt határozott a 800.000 dől 
láros kölcsön első részletének fedezésére függő 
kölcsön felvétele tárgyában.

8— kgy- 1029. szám alatt határozott a köz- ós 
árvapénzek gyümölcsöző elhelyezése tárgyában.

Értesítem a város közönségét, hogy ezen közér 
dekü határozatokat a városi közig, ’iktatóhivatal 
bán bárki megtekintheti s ellono az 1912.-LVIH. 
t.-c. 10. paragrafusa alapján ezen hirdetmény köz 
zé tétel ónok napjától számított 15 nap alatt a a . 
kir. belügyminiszter úrhoz intézett felebbozéeét 
a polgármesteri hivatalban beadhatja.

Miskolc 1929. évi január hó 5.

dr. Hodobay Sándor 
polgármester.

J4— 1929 vall.

H IRD ETM ÉNY.

Miskolc th jf. város területén lakó összes ebto 
lajdonosok kötelesek az ebtartásról szóló 38. kgy. 
1925. sz. a. szabályrendelet 4. paragrafusa értei 
mében a birtokukban lévő ebeket összeírás a ar. 
ebadó kivetése céljából a városi hivatalnál (Kál- 
vin-utca 4. sz. I. emelet 11 ajtó ) átvehető „B eje 
lentési űrlapon" január hó 31-ikéig bejelenteni

A  bejelontés elmulasztása büntetést ós az eb k i
irtását vonja maga után.

Miskolc, 1929 január 2.
dr. Fekete Látóié 

tb. tanácsnok.

A  tokaji kir. járáspiróság, mint telekkönyvi ha
tóság.

Tk. 4212— 1928. szám.

ÁRVERÉSI H IR D E TM É N Y  K IV O N A T .

Braun Mór és Holler Lajos végrehajtatóknak 
Kuznik iBtvánné Fasztrab Terézia végrehajtást 
szenvedő ellen irditott végrehajtási ügyében a tê  
lekkönyvi hatoság a végrehajtási árverést 232 P. 
40 f. tőkekövetelés és járulékai behajtása végett 
a tokaji kir. járásbíróság területén levő, Bodrog- 
keresztur községben fekvő s a b. keresztúri 33. sz. 
betétben A. I. 1— 2. sor, 439.440. hrsz. alatt fel- 
w t l ke. . ház, udvarból álló ingatlanok 40eu P  
kikiáltási árban.

Az árverést 1929. évi március hó 14 ik napján 
délelőtt 10 órakor Bodrogkeresztur község házá
nál fogják megtartani.

Az árverés nlá kerülő ingatlanok a kikiáltási 
ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem adha
tók el.

A z árverelni szándékozók kötelezők bánatpénzül 
a kikiáltási ár 10 % -át készpénzben, vagy az
1881 :LX . t.-c. 42. $-ábun meghatározott árfolyam
mal számított óvadékképes értékpapiroBbau a ki
küldöttnél letenni, hogy a bánatpénznek előleges 
bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismer
vényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltéte
leket aláírni (1881 :LX . t.-c. 147., 150., 170.
1909 :XL. t.-c. 21. $.).

Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál maga
sabb Ígéretet tett, ha többet Ígérni senki sem 
akar, köteles nyomban a kikiáltási ár számlálta 
szerint megállapított p&natpónzt az általa ígért 
ár agyannanyi százalékáig kiegészíteni (1908 :X L I. 
25. $.).

Tokaj, 1928 október 30.
Nemet s ,k. jb. elnök.
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A Molnár-jubileumra a Farkast 
újítja fel a színház

Am országszerte, sőt az egész világon 
folyó IfoZnór-ünnepségekbe a héten a mis
kolci Nemzeti Színház is bekapcsolódik s a 
Farkast újítják fel. A  miskolci színház ter
mészetszerűleg kapcsolódik bele a kiváló 
magyar iró jubileumi ünneplésébe, mert 
Miskolcon szinte hagyomány, tradíció már 
Molnárt játszani. A  Farkas Molnár Ferenc 
«laő nagy világsikert elért darabja, mely 
most a Vigszinházbeli reprizen felújította, 
felelevenítette régi nagy sikerét és hóna
pokon át vonzott telt házakat és jelentett 
meleg bensőséges színházi estéket és sok
szor theatre párét, olyat, amilyet ma Pes
tem szinte csakis Molnár-darab jelenthet. A  
miskolci szánház prózai együttese élén Bár
sony Aladárral, a kitűnő főrendezővel olyan 
icfesül a reprizre, ami biztos Ígérete a ki 
energiával s annyi komoly, nagy munkával 
tűnő előadásnak és a birtos, meleg nagy si
kernek. S biztos Ígéret arra, hogy a Farkas 
előadása minden tekintetben méltó keretül 
tog szolgálni a világhírű magyar iró ün
nepléséhez.

A Miskolci Nemzeti Színház műsora
Hétfőn. 14-én: Eltörött a hegedűm, A. 

bérlet.
Kedden, 15-én : Az utolsó Verebély

lány, bérletszünetben.
Szerdán, 16-án: Molnár Ferenc 25-éves 

jubileuma. Bevezető beszéd, irta : dr. Ko
vács József, Miskolc város szinügyi bi
zottságának tagja. Elmondja: Hermáim 
Manci. A  farkas. Molnár Ferenc vigjátéka 
3 felv. Premier bérlet 1. sz.

Csütörtökön, 17-én, d. u. 3 órakor : 
Szeretlek, mozi hely árakkal (40 t. -- 1'60 P .)

este : A  farkas, B. bérlet 14. sz.
Pénteken, 18-án : Eltörött a hegedűm. 

Bérletszünetben.
Szombaton, 19-én: d. u. 3 órakor. A 

tábornok, mérs. helyárakkal.
este: fél 8 órakor: Eltörött a hegedűm, 

bérletszünet.
éjjel, fél U-kor kizárólag felnőtteknek 

A hölgyek öröme, bohózat 3 felv.

A sátoraljaújhelyi városi mozgó 
műsora:

Január 15. és 16-ikán ,kedden és szer
dán íté l a Dnyeszter és a Riporterek gyön
gye és csütörtökön, január 17-én Szudán\ 
pokol, A  balkezes ezermester, január 19-én, 
szombaton és 20-án, vasárnap A  Nürnbergi 
mester dalnokok, amely az ifjúság örök dia
dalát hirdeti, mesteri játék és zseniális já
ték.

1406— 1928. vh. sz.

ÁRVERÉSI H IRD ETM ÉNY

300 pengő tőke, ennek 1928. évi auguszus 22-ik 
napjáéi járó 10 százalék kamata és eddig össze- 
sem 94 pengő 40 fillér perköltség erejéig a sátor
aljaújhelyi kir. járásbíróság Pk. 7893— 928. sz. 
végzése folytán a végrehajtást szenvedőnél 1928 
október 27-én birőilag lefogla’ t ó sl076 ptngőri 
becsült ingóságokra az árverést —  azon foglalta 
tók követelése erejéig is, akik törvényes zálogot
nyertek __ elrendelvén, annak Hallóházán, az udó-
sok lakásán leendő megtartására 1929 január 16. 
napjának d. e. fé l 7 óráját tűzöm ki, sünikor 
foglalás alatt levő bitorok, lovak a legtöbbet Ígé
rőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén becs- 
áron alul is, el fognak adatni.

.Amennyiben a követelésre idököben részfizetés 
tdjesittetett, a fizetet összeg a követelésbe be lesz 

számítva.
Az árverési vevő a vételáron felül köteles fizetni 

a vételi illetéket és forgalmi adót is.

Sátoraljaújhely, 1928 december 27.

Kir. járásbirósági végrehajtó.

Bélyegzők
24 óra alatt készülnek!

S f c  Berger Bernéi
gépek, kelet bélyegzők Miskolc, Lichtenstein- 
_________________________ iKiriUyCu. 22. Tel. 961

A  fiatalok hatalmas előretörése 
a MÁK országos kardvivó versenyén

Ili. Gerevich Aladár lett Miskolc város 1929. évi kardvivó bajnoka
Miskolc, január 13

Vz ;• magyar kard, mely oly győzelme
it n verekedett és vívott csatákat évszáza
dokon át s amely most a legutóbbi olim- 
piászon is annyi hirt é« dicsőséget szer

it a magyar névnek, ez a kemény, büsz
ke magyar kard villogott meg vasárnap 
itt Miskolcon a fiatalok kezében. Azoknak 
a fiataloknak a kezében, akik most csillo
gó tudásukkal, fáradhatatlan munkabírá
sukkal és a vivósport lelkes, rajongó sze
m etével megmutatták, beigazolták, hogy 
méltó utódai ők a győzedelmes ősöknek 
s az olimpiásznyerő világbajnokoknak 

és hogy elhivatott forgatói a magyar 
kardnak, igaz őrzői a magyar kardvívás 
hagyományainak. A  verseny minden te
kintetben sokat nyújtott és kiemelkedő 
eseménye volt a téli sportszezonnak s iga
zolása annak, hogy Miskolcon komoly és 
egyre fejlődő vivóélet van, különösen 
azóta, mióta Gerevich Aladár, a kiváló 
v'vómester bekapcsolódott a MAK-ba s 
ott páratlan agilitásával és hozzáértésé
vel máris olyan fejlett vivósportot terem
ti tt, mely mint a fejlődés eddigi ívelése 
mutatja a miskolci vivóklub-élet többéves 
szünetelése majd tengődése ellenére is 
rövidesen a legelső lesz, a vidéken. Gere- 
Vich mester tudását dicséri ifj. Gerevich 
Aladár sikere is, aki csak néhány hónap
pal ezelőtt került fe l Miskolcról Pestre a 
MAC-hoz és most első lett a vasárnapi or
szágos kardvivó versenyen.

Az előmérkőzés.

Reggel 9 órakor kezdődtek meg a selej
tező mérkőzések, melyek eldöntötték, 
hogy i'ik azok, aki délután majd s-ikra- 
szállnak, hogy megvívjanak Miskolc vá
ros 1929. évi bajnokságáért. A  szokatlan 
korai idő ellenére is szépszámú érdeklődő 
jelent meg és kisérte figyelemmel a küz
delmeket.

A  versenyzők négy csoportba voltak 
osztva. A z  első csoportban Dunay,, Hatz, 
vitéz Nagy, Győry és Csiszár, a második
ban ifj. Gerevich, Idrányi, Reiner és Gint- 
ner, a harmadikban Rajcsányi, Fialó, 
Feigl és Fay, a negyedik csoportban pedig 
Gönezy, Kalniczky és Fábián Miklós in
dultak. Gyors egymásutánban zajlottak 
le az egyes asszék. Lendületes, összecsa-

j>ások Követték egymást, úgy. hogy tem
pós és izgalmas küzdelmek sora volt már 
a dél'lőtt i mérkőzés is. Nem hiányzott a 
meglepetés sem.

Az öiös zsűri döntései szerint az első 
csoportból Dunay, Hatz, és Nagy, a má
sodikból ifj. Gerevich és Idrányi, a har
madik csoporttól Rajcsányi és Feigl, a 
a negyedik csoportból viszont Gönezy és 
Kolniczky kerültek ki győztesként. Ezek 
jutottak be tehát a délutáni döntőbe. Á l
talános meglepetést keltett Fiala Ferenc 
kiesése, akit mint titkos favoritot emle
gettek.

A döntő küzdelem.

Délután öt órakor megnépesedett az 
ünnepi alkalomhoz méltóan földiszített 
■nagyterem. Csillogó egyenruhák, komoly 
fekete öltönyök, dekoltált uői estélyi ru
hák töltötték meg a széksorokat, mintha 
csak theatre parée lenné. Élénk társal
gás, beszélgetős hallatszik. Mindenütt az 
eshetőségeket tárgyalták, hogy ki lesz a 
győztes. A z els ősorban ott ült Lenz al
tábornagy, Tornay Gyula felsőházi li. tag, 
vitéz Szabó tábornok, vámőr főparancs
nok Szvoboda ezredes, csendőrkerületi 
parancsnok, Hónig Károly ezredes, továb
bá Seefranz bányafőtanácsos, vitéz 
Szabó pénzügyigazgató, ,dr. Szémán gör. 
kát. vikárius és még számosán Miskolc 
város előkelőségei közül.

Pontosan öt órakor fölhangzott a ver
seny jegyzőjének, dr. Berónyi Lászlónak 
a hangja és küzdelemre hivta föl az első 
párt. Ahogy a fehér plasztrom verseny
zők kezükben karddal és sisakkal megje
lentek, pillanatok alatt csönd lett a te
remben. A  nagyszámú közönség fszült 
várakozással nézett a mérkőzések elé. ,És 
a tisztelgő, üdvözlőkardvágások után meg
kezdődtek a küzdelmek. A  zsűri nehéz 
szerepét dr. Gede Andor. dr. Kovács 
György, mint a Magyar Yivó Szövetség 
kiküldöttjei, továbbá Hollay Dezső alez
redes, Bogén Albert alezredes, Papp <La- 
jos százados és Fiala Ferenc töltötték be.

Ifj. Gerevich Aladár lett a győztes.

Az izgalmas, élvezetes és érdekes asszék 
után ifj. Gerevich Aladár, a M AC tagja 
nyerte el a győzelmi babért és ezzel együtt 
Miskolc város 1929. évi kardvivó bajnoka

Az „Eltörött a hegedűm" az évad legnagyobb közönségsikere
Az Eltörött a hegedűm, az a darab, amely 

maradéktalanul betölt egy estét. Maradék
talanul, mert betölti teljesen leköt minden 
figyelmet, szemet és fület, taktus- és szin- 
érzéket egyaránt. És maradéktalanul, mert
—  nem marad belőle semmi. A  bécs— buda
pesti operett-modell. De a legelevenebbek 
és a legfrissebbek közül való. A  mese —  ha 
nem is épkézláb, de hiszen ez csak teherté
tel volna az operettben —  ötletes, eleven és 
fordulatos. És nem nagyon igyekszik eltér
ni a sablontól. Csak éppen abban, hogy 
szimbólummá tágítja a „cselekményt": a 
jazz- és a cigánymuzsika harcává, amely
ben lovag Zerkovitz bátran és hősiesen és 
teljes fegyvertárával —  mely elég gazdag 
és kiterjedt Beethoventől Tschaikowskyig,
—  a cigánymuzsika védelmére kel. Hogy 
Zerkovitz kissé eklektikus, ennek a meg
állapítása ma már igazán anakronizmus 
volna. Válogatni azonban elég jól tud és 
Zerkovitz muzsikális fejlődésére jellemző, 
hogy a „Radio-Barcelona" spanyol tánc 
zenéjében már valóban —  spanyolos motí
vumokat is találhatunk. Különben pedig 
azt. hiszem, maga Zerkovitz nevetne legjob
ban, ha az operettet, komolyan bírálni és 
analizálni akarnám.

Meg kell állapítanom különben, hogy a 
szerző és közönség jxwnpásan egymásra 
találtak és ennek a frigynek bizonyára még 
sok telt ház és meleg színházi este lesz a 
természetes következménye. Ebben azon
ban már nem csak az illusztris szerzők, ha
nem az előadás, a darab szereplői is része
sek. Sőt talán elsősorban. A  szezonban ez 
volt a legsimábban, leggördülékenyebben 
folyó operett-előadás. A  rendezés biztos, 
fegyelmezett s ami a legfontosabb —  gyors 
és elevenen pergő. A  szereplők pedig? 
Mintha itt talált volna magára az egész 
operett-együttes.

Kolbay ízléses, disztingvált játékával, 
meleg, bársonyos hangjával és ragyogó, pa

zar elegánciájával.
Kompóthy könnyedén, biztosan, sokszor 

prózai színésznek is becsületére valló mó
don játszotta meg a férj nehéz szerepét és 
énekelt tisztán, csengőn, férfias-melegen.

Kiss Manyi csupa báj, kedvesség és fia
talság volt a tizenn egyéves fruska szerepé 
ben s illúziót keltő, mindenki elhitte neki 
hogy még nem töltötte be tizenötödik évét

Varadi Pali maga volt a taktus és a tánc 
És a humor. Vitte magával az egész dara 
bot. És diktálta a pompás uj táncokat, me 
lyek a darab főattrakciója. A „ráidótánco 
kat“ , melyek egy egész kis tánctörténelem

Békéssy biztos, művészi intuícióval for
mált cigányprímása széttörte az operett ke
reteit.

Kristóf, ügyes és eleven volt Teddy sze
repében, úgyszintén Szabó Gizi Caligari 
grófnői és Zileihy a pincér groteszk szerepé- 
tón.

S jó l eső örömmel kell megemlékeznünk 
egy outsiderről, a. kis Pallay Pauláról, aki 
a darabban befutott, arrivált.

S befutott maga a darab is, mely olyan 
könnyed és eleven és annyira pretenciót- 
lan, hogy az ember nem kivan tőle semmit 
s kap egy pompás, jól eltöltött, végig kaca
gott estét, pattogó ütemü clmrleston-ál 
ruhás csárdásokat és csárdás-mezbe bujt 
charlestonokat, jazzt és cigánymuzsikát, 
operettet, bécs— budapestit, egészen uj 
slágerokkal és régi reminiszcenciákkal, ve
gyes felvágottat, mellyel mindenki szíve
sen lakik jól és amelytől senki sem rontja 
meg a gyomrát. Annyira pretcnciótlan és 
annyira könnyű, hogy az már szinte ér
dem. Mert a közönséget ilyen hozzáértően 
kiszolgálni, minden igényét, azaz igény
telenségét. ilyen mesterien eltalálni és ki
elégíteni ma nagyon keveseknek sikerül s a 
publikum bizonyára fogja is jutalmazni 
még néhány telt házzal. ésk.)

büszke címet. If j. Gerevich Aladár vetet
lenül került ki a küzdelemből. 8 győzelmet 
aratott. Nem egyszer tapsorkán jutalmazta 
villámgyors és pompás akcióit. Még csak 18 

s, de máris kiforrott stílusa és tudási* 
van. Különösen a láb és a pengevezeté* 
technikája meglepően kifejlett és biztos. 
Klasszikus tornát mutatott Ö a jövő olym- 
pikonja. Megérdemelte és kiérdemelte a 
bajnoki címet.

A második helyre Rajcsányi László, «i 
Wesselényi V ívó Club tagja került 6 győ- 
zelemmel. Szintén fiatal ember. 22 éves. 
Gyors tempójú támadás jellemzi a munká
ját. Amit megkezd, azt szép és lendületes 
technikával f.*jozi be. A  vívó sport egyik, 
legnagyobb ígérete.

Dunay Bertalan lett a harmadik. A 
BBTE tagja, a régi vívó gárda ismert rep
rezentánsa. Óriási rutinnal rendelkezik. 
Sok-sok verseny tapasztalatai teszik biz
tossá a munkáját. 52 éves, de olyan, mint 
egy gummitóbn. Majd minden asszúját 
tapssal jutalmazta a közönség. Hat győzel
met' nyert.

A  negyedik helyezett Hatz Ottó, a Tiszti 
V ívó Club tagja lett négy győzelemmel, az 
ötödik pedig Gönezy Lajos 4 győzelemmel.

A bajnoki tabella többi helyein igy osz
toztak meg a versenyzők:

Hatodik: Feigl István MÁK.
Hetedik: Kalniczky Béla.
A  M ÁK országos kardvivó versenye 

valóra váltott minden hozzáfűzött reményt. 
Az olimpikonok indulása nélkül is maga> 
nivójtr mérkőzés volt, mely sokáig emlé
kezetes marad. Úgy sportezempontból. 
mint látványosság szempontjából minden
képen kiválót és értékeset nyújtott. És

■g valamit! E s  •  mérkőzés beigazolta, 
hogy a magyar kard a legjobb kezekben 
van letéve. Hogy a fiatalok nem fogják 
elhomályosítani az ősök dicsőségét.

Miért nem jöttek el az olynpikonok?

Gerevich Aladár, a mester, aki most ta- 
án a legboldogabb apai egész Miskolcon, 

verseny végén ezeket mondotta az olytn- 
) ikonokat illetően i

—  Véleményem szerint az clympikonok
ért nem jöttek el a versenyre, mert a

nimbuszukat féltik. Semmi más okuk nőm 
lehet és nincs is a távolmaradásra. -Csu
pán a meglepetésektől félnek. Ugyanis 
köhinyen megtörténhet, hogy kénytele
nek lennének esetleg a harmadik vagy 
4-ik hellyel megelégedni. Am i bizony ké
nyelmetlen lenne. Versenyen mindnkit ér
het meglepetés. M ár pedig a mai mérkő
zés azt bizonyítja, hogy a mai versnyzők 
meglepetést tartogatnak. Tudnak és 
győznek még nagy nevek llen is.

Szepes Béla 26 méteres si-ugrása. Kuda-
pcströl jelentik: Szépe® Béla, a híres ma
gyar ugró és allround sportférfi a BBTE 
jubiláris siversenvény 26 métert ugrott, 
ami még a si igazi hazájában, a Skandi
náv félszigeten is. szenzációszámban menő 
teljesít |ény.

A  Hungária nagy gólarámnyal győzte 
le Alexandria válogatottját. Alcxandriá- 
ból jelentik: A Hungária fölényes játék 
után könnyedén győzött a nagy játékerőt 
reprezentáló és győzelem reményében küz
delembe induló Alexandria válogatott 
csapatot 9:0 (2 :0) arányban Iskolajáték
kal győzte le. A magyar csapat egyipto
mi túrájának legbrilliánvsabb játékát pro
dukálta és valósággal extázisba hozta a 
nagyszámú nézőközönséget. A gólokon 
Kalmár 3, Molnár 2, Hirzer 2, Opaita és 
Schneidcr Pepi osztoztak.

FELSŐM AGYAROUSZÁG1 H ÍR LAP  
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Szerkesztős és kiadásért felelős: 
LÁNCZI ZOLTÁN

Szerkesztőség és kiadóhivatal : Sátoralja
újhely, Kazinczi-utca 5. szám, telefon 10. 
Miskolci szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Szóchenyi-utca 12. szám, telefon: 8—85.

Nyomtatta a Magyar Jövő Nyomdaüzem 
és Lapkiadóvállalat R.-T. Miskolcon. 

Műszaki igazgató : ifj. Lu dvig  István.
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