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A Sipka-szoros csendje
Medáljuk egészen őszintén, hogy azt a 

játékot, mely a sajtójavaslat körül folyik, 
sehogy sem értjük.

Megjelenik a nyilvánosság előtt egy ja
vaslat és a neve: sajtónovella. Ha nem lát
nok, h<vgy a lapon, melyben a javaslatot 
nyilvánosságra hozták. 1921). februárt mu
tat a dátum, nem lenne semmi baj. Egy el
avult régi törvényjavaslat, a régmúlt idők 
IXJI'oh aktája közül túrta ki valaki, —  gon
dolhatná az ember. De a dátum nem csal, 
az összes lapokon ugyanaz: 1929. február 
hava.

ilá t akkor játék ez bizonyára. Mert alig 
hogy megjelent, minden kormánypárti és 
ellenzéki berek harsogva hirdeti, hogy az 
igazságügyminiszter, a nagy Zsitvay I^eó 
fin, nem válalja a törvényes apaságot és 
a javaslatot nem teszi magáévá.

De hát akkor kié ez a javaslat. Kinek szü
lőt je, fattya? A  kormányé, az összkormá- 
nyé talán. Tudtunkkal a magyar parlamen
ti elvek és jogszokás szerint a felelősség 
megoszlása egyetemleges és ha valaki nem 
osztja a kabinet, illetve a premier politiká
ját, le szokta vonni a konzekvenciákat. Ha 
tehát ez a javaslat nem az igazságügymi 
niszter javaslata, a kormány javaslata sem 
lehet. Két eset lehetséges csak. A sajtó no
vella vagy nem a kormány javaslata, vagy 
pedig mégis csak a kormány javaslata. 
Tertium non datur.

Ha ez a javaslat nem a kormány javas
lata, akkor itt most valóban játék, még pe
dig egy nagyon csúnya, nagyon frivol já 
ték folyik. Akkor ez a javaslat nem egyéb, 
mint az a revolver, melyet a tárgyaló fe
lek közül az egyik kopogó argumentum
ként az asztalra dob mondván: igy is tu
dok. Pandúr kiáltás az éjszakában, csend 
őrök bilincscsörgetése. Régi, kipróbált cs 
jó l bevált eszköz oz a lopozkodó tolvajok
kal, a moraliter már régen elbukott, de 
törvény paragrafusai között virgonckodó 
álszenteskedökkel, a korrupció kövér elit
jével, a gerinctelen, nyitottmarku. nieglm- 
nyászkodókkal szemben. De akkor ez a já
ték nagyon méltatlan játék.

Nem méltó som ahoz, aki játsza, <!<■ még 
kevésbé ahoz, akivel játszák. Mert ez a já
ték a nemzettel folyik és a tét a nemzet 
egyik liegnagyobb, leikéin/ és karakteré
hez forrott eszmények ideálja.

A sajtó a tét, mely ma, amikor a nemzet
gyűlés szájkosarat kapott, amikor nepgyii- 
lésck a kormány jóvoltából már szinte ős
idők óta nem voltak, amikor el van zárva, 
torlaszolva nemcsak minden ellenzéki, de 
egyáitalában mi mién komoly krit ika és 
gondolat egyetlen tényezője és megnyilat
kozása volt a kritikai szellemnek.

ITa pedig ez a javaslat mégis csak a kor
mány javaslata és a kormánynak komoly 
szándéka az, hogy ezeket a szomorú parag
rafusokat, amelyek ellentétben vannak a 
nemzet, egész közszellemével, jellemével és 
minden történeti hagyományával, valóban 
belő akarja illeszteni a magyar Corpus Ju- 
risba, talán arra a helyre, ahonnan a bot- 
büntetést eltörölték —  ha és a kormány ezt 
akarja, akkor ez meg is lesz —  abban az 
esetben ebben az országban csendes lesz 
csakhamar minden, olyan nagy lesz 
csend, mint a Sipka szorosban. A hang, a 
szabad szó elnémul teljesen s most már a 
gondolataink fogják rettegve várni a bi
li neoeket.

Ez a játék ebben *z esetben már nem is 
csúnya, nem is frivol, —  hanem olyan ha
zárd, hogy majdnem képtelenség.

Szomorú, hogy igy van.

Újabb részletek a Vatikán és 
Quirinál megegyezéséről

Falakkal vrszik körül a pápai államot — Külön pénzt veret 
s bélyegeket bocsát ki a pápa

Hóina, február 17 
Az egész világsajtó behatóiul foglalkozik 

a Vatikán és Quirinál kibékülésével. Újabb 
és újabb részleteket közölnek a lapok és kü
lönösen avval a kérdéssel foglalkoznak, 
hogy mikor kerül végleg ratifikálásra sor, 
milyen lesz a területi függetlenség s az ál
lampolgárság rendezésének módja.

Az erről szóló jelentések szerint Musso
lini, a fasclsta nagytanácsról szóló tör

ne ívndelkezése értelmében február 23-én 
tesz jelentést a nagytanácsnak, a Vatikán
nal kötött szerződésekről és közölni fogja a 
legapróbb részleteket is. Általában osztat
lan öröm fogadta a kiegyezés hirét és az 
ünnepélyes hálaadó istentiszteletek egész 
arát tartják. így ünnepélyes Te lin ón -ot 

mondott Ha rumben i bíboros, a vatikáni 
templomban, amelyen megjelentek Róma 
kormányzója, az összes hatóságok képvise
lői és az olasz társadalmi élet előkelőségei. 
Az öiők város házain és magán a templo
mon is a pápai zászló, az olasz trikolor és 
Róma kormányzójának zászlói lengedeztek.

A „Messagcro" újabb részleteket közöl a 
Quirinállal kötött szerződés alapján meg
alkotandó vatikáni városról. A szerződések 
tartalmából a lap szerint, önként folyik az, 
hogy a. Vatikán közelében nőm szabad uj 
épületeket, építeni. Ugyancsak közli a lap 
azt is. hogy a pápa gondoskodni fog arról, 
hogy a falakat felépítse ott, ahol most 
hiányzanak. Néhány épületet, melyek a fa
lakkal szemben néznek, le fognak bontatni, 
hogy a pápai területet minden zaklatástól 
megvédhessek. A  pápa külön pénzt fog ve

retni és e célból Illír is megtették a szüksé
ges intézkedéseket egy pápai pénzverde 
felállítására. A pápa bélyegeket tv fog ki
bocsátani, melyek ,.Vatikáni Városi Állam“  
felírással lesznek ellátva. E célból már is 
felállítottuk egy uj 'hivatalt, a vatikáni kor
mány közlekedési hivatala címen és ez a hi
vatal fog gondoskodni a pénz- és bélyegki- 
bocs áfásról.

Igen érdekesek azok a részletek, melyek 
az állampolgársággal kapcsolatban kerül
tek nyilvánosságra. A pápai állam város kü
lönleges és az egész vilgou egyedülálló mó
don való szabályozását. A ..Messagero“ sze
rint, az állampolgárságot nem születéssel 
fogják megszerezni, hanem csak az lesz V a 

tikánban állampolgár, aki állandóan pápai 
területen lakik és emellett a Vatikánban 
állami funciát visel, vagy valamilyen tiszt 
séget tölt be. Ezt az állam polgárságot el is 
veszti, mihelyt ez a tisztsége megszűnt. A 
vatikáni állampolgár gyermekei olasz ál 
honpolgárok és csak akkor válnak vatikáni 
állampolgárrá, ha tisztséget vállalnak ott 
vagy valamilyen funkciót viselnek. Azok «: 
vatikáni funkcionáriusok, akik nem laknak 
a pápai területen, nem is lesznek vatikáni 
állani|X)lgárok, azonban különleges, szinte 
exterritoriális kiváltságokat fognak élvezni.

[fogy ez a komplikált állampolgársági 
berendezkedés hogyan fog beválni, arra vo
natkozólag különböző vélemények vannak. 
A jogászok nem nagy jövőt jósolnak ennek 
az állampolgársági berendezkedésnek, mert 
ez szerintük, a legnagyobb jogi abszurdu
mok eredője lehet, azonban, főleg az egy

házi hatóságok körélien, meg vannak elé
gedve evvel a rendezéssel.

Olasz egyházi körökben különösen nagy 
megelégedést keltett az, hogy a Vatikán és 
Quirinál közötti szerződések intézkedéseket 
tartalmaznak arra vonatkozólag is, hogy az 
egyházmegyék határait összhangba kell 
hozni az olasz politikai megye beoszt ássál és 
igy meg fognak szűnni a két megye terüle
tei között fennálló differenciák, meg fog 
szűnni az a lehetetlen álln|>ot, hogy legyen 
egyházmegye, melynek egy része Ausztriá
hoz tartozik, mint amilyen a bresciai egy
házmegye is.
A pápa a szerződés hatályba lép

téig nem hagyja el a Vatikánt
Római jelentés szerint a pápa elhatá

rozta, hogy addig nem lépi át a Vatikán 
küszöbét, mig a Quirinállal kötött szerző
dés hatályba nem lép. Ez májusra várható. 
A  pápa először kedvenc városát, Milánót 
fogja felkeresni.

Úgy látszik azonban, hogy Mussolini 
sietteti a szerződések ratifikálását, hiszen 
már február 25-re a l'ascista nagytanács elé 
viszi a szerződéseket, az elé a fascista ta
nács elé, mely közismerten egy-kettőre rati
fikálja a Mussolini által előterjesztett szer
ződéseket .

ív,mél a szerződésnél s a Vitikán -.Quiri
nál r kérdés egész komplexumánál sem vár
ható hosszabb ideig tartó tanácskozást, úgy 
hogy a pápa talán már a húsvéti ünnepek 
alatt misét celebrálhat Milánó székesegyhá
zában, abban a székesegyházban, melyben 
még cgy-két esztendővel azelőtt püspök volt 
s amely székesegyház katedrálisát felcserél
te a. pápai darával.

8 ha bekövetkezik az a világtörténel
mi pillanat, melyben a pápa annyi évti
zed után először hagyja el a Vatikánt, 
akkor a pápaságnak uj korszaka kezdő
dik,

Jegyzetek
A természetben ugiás, mutáció nincs —  

ezt állapítja meg a fejlődés törvényköny
vének első cikkelye. Viszont ezt a tör
vényt megcáfolni látszik Miskolc város 
hatalmas iramú, szédületes fejlődése. Ez 
a gyors tempó, ez a hatalmas ivclésü len
dület valóban nagyon szép, gyönyörköd
tető —  látvány. Meg kell azonban vizs
gálnunk a lendület vonalát, a fejlődés 
alapját is. Ez n fejlődés, ez n széditöen 
szép iramú haladás ugyanis pénzbe is ke
rti!. Anyaginkba. Amiben bizony Miskolc 
nem túlságosan bővelkedik. Sem mint 
közül* t, sem pedig a polgárai. Mert a vá
rosnak például, szemben Szeged. Debre
cen. Nyíregyháza. Kecskemét hatalmas 
vagyonával, óriási latifundiumaival, nin
csen ezer hold földje sem. lakosai között 
pedig nagyon könnyen meg lehet szá
molni az igazán gazdag embereket. Akik
nek komoly nagy vagyon áll a hála mö
gött. Talán kissé megtévesztőleg hat az a 
körülmény, hogy Miskolc polgárságának 
relatíve nagyok az igényei s kissé könv- 
nyon költ. Horribile dictu —  niég köny
vekre is. Ez azonban nem változtat azon 
a tényen, hogy Miskolc koldusszegény vá
ros és legalább is a többi városokhoz. 
Debrecen cíviseihez és Szeged és Kecske
mét kisgazdáihoz és Nyíregyháza, tirpák 
nábobjaihoz képest koldusszegény embe
rek lakják.

Az anyagi lehetőségek tehát egy nagy
vonalú fejlődés bázisául nincsenek meg. 
Sem magában a városban, mint közület

ijén, sem pedig a polgárságban, mint adó-1 
alanyokban. Mivel azonban a város va
gyonának jövedelmei végesek, sőt nagyon 
is végesek, az adóprés archimedesi csává
ra pedig, legalább is elméletben, szinte 
végtelenül fokozható térben és időben 
egyaránt, a város úgy vélte megoldható
nak a nagyvonalú fejlődés anyagi meg
alapozását. hogy számolt a maximális 
adókulccsal, gondoskodott arról, hogy a 
dédunokáinknak is legyen mit fizetniük, 
nyögniük —  és elkészítette a költségve
tést. Maximális adópréssel maximális 
kölesönökkel és maximális optimizmus
sal. —  De beállította, a költségve
tést. Ugv mintha nem a koldusszegény 
Miskolcról, hanem a dúsgazdag Debrecen
ről vagy Szegedről, sőt egyes vonalaiban 
(mint például zenekultúra terén) mintha 
csak Londonról, London gazdasági teher
bírásáról lenn ■ szó. De beállította. A 
nemrég divatos kiesinyzési hóbort után, 
mikor a tizezerhoklas nábobok, mágnások 
kisgazdáknak hivatták' magukat. Miskolc 
város nagyzási hóbortba esett s a maga 
ezer holdjával többtizezer holdas Szege
det és Debrecent, grandseigneurt játszik 
s parvenük természetes szokásaként még 
feltűnőbben és könnyelműbben költe
kezik.

Miskolc város, mely azelőtt mindig oly 
kiszámítottam óvatosan. mondhatnánk 
falmentén haladt előre, most • egyszerre 
megifjodott, monoklit vágott a szemébe s 
fejlődését a modern jazz-zene szédítő üte
mére hangolta át. S talán még mindezt 
helyeselhetnénk is. Lehet, hogy néni árt 
egy város életében a friss, fiatalos tempó 
az erős. gyors lendület, az élet pezsgésé

nek fokozása még narkotikummal is.
>gy a fejlődés, ha még oly szédítő is. ha 

valami újszerű jazz-zene vad ütemére tör
ténik is: fejlődés. Tehát helyes.

Azonban váratlan kellemetlen, kakofo- 
nikus, hnrniómiarontó hibák csúsztak n 
hangszerelés!).. Költségtöbbletek. Nagyok 
és súlyosak. Amelyek képesek felborítani 
az annyi művészettel, zsonglőrszerü 
ügyességgel összeállítón költségvetést. 
Amelyek mint mementók, mint tilalomfák 
intenek a törvényszerű igazságra: a ter
mészetben ugrás nincs. Nem lehet ugrani. 
Rá kell térni a lassú, de biztos és megala
pozott fejlődés útjára. Még pedig minél 
előbb. Mert a polgárság toherbiróképes- 
sége túl van terhelve, az életstandard 
ijesztő állandó csökkenése, a kiáltó nyo
mói' és az egyre növekvő munkanélküli
ség a legbiztosabb manometerek. Nincs 
pénzünk luxuskiadásokra s különösen a 
luxuskiadások állandó költségtúllépései
re. Miskolc városa nem tévesztheti össze 
magát a londoni Cityvel s podesztája a 
lordmajorral. Koldusszegény város va
gyunk, amelynek összesen hatezer pen
gője jutott a munkanélküliek segélyezé
sére s amely nem diktálhat széilitő iramú 
fejlődést minden áron. Mert a természet
ben ugrás nincs. Legalább is a modern 
evolúciós elmélet alapján. Ellenben volt 
egy híres és már rég megbukott katakliz
ma-elmélet. Cuviervel, a világhírű pa
leontológussal az élén, nmely szerint le
hetséges nz ugrás a természetben. Ez a 
kataklizmnelmélet azonban —  katakliz- 

| mákhoz vezet.

Lapunk mai szama 8 oldal. Ara IO fillér.
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APPONYI EMLÉKHESZÉDI) RÁKOSI FELETT

A  szabad politikai életnek két szerve van
a parlament és a szabad sajtó 

mondotta Apponyi az Otthon-kör ünnepélyén
A sajtó népakarat kialakulSsának szerve — Rákosi emelte tel 

az ujsilgirást az Irodalomba
Hu.tai„ -t, lYbruir J: i  H a rM H 'li  Zsolt

Az „Otthon írók és Hírlapírók Köre' 
vasárnap kegycletes ünnepségen áldozott 
elhunyt diszelnöke, a magyar újságírás 
(halhatatlan ícjedeleme, Rákosi Jt-nő emlé- 
kének. A z ünnepség keretén belül leplezték 
le Rákosinak az Otthon kör számúra készi 
tett szobrát, mely Lányi Dezső sikerült al 
kotása

•m[ékezett meg Rákosiról, 
majd lehullott a lepel a szoborról és a jelen- 
!ev('k hosszú időn át meghatottan szemlél
ték az elhunyt vezér arcvonását.

Rothermere Budapesten szobrot 
állít Rákosi Jenőnek

Rothermere lőni vasárnap a következő
a. Az ünnepségen a magyar támadni-1 t ínra  tót küldte Ripka Ferencnek. a szék.

mi. politikai és irodalmi élet minden 
kel ősege megjelent, közöttük Huszár Ká
roly síz O TI elnöke, Hegedűs Lóránt nyír 
pénzügyminiszter, Balogh Jenő dr. nyug 
igazságügy-miniszter. Prészig Elemér dr 
Pest vármegye főispánja. Sándor Pál. Pa 
kots Józsid*. Rassay Károly országgyűlési 
képviselők. Merne s Antal. Rovás: Lászl 
püspökök és még számosán. Jelen volt 
Rákosi-csal id. Rákosi Szidi. Heölhy Lászi.'., 
és Rákosi gyermekei

Az ünnepség Székelyhidy Ferenc ének
száméival kezdődőtt. majd általános figy 
lem közepette

gróf Apponyi Albert 
lépett, az emelvényre, hogy emlék! 
elmondja.

—  A szabad politikai életnek —  mondot
ta Apponyi —  két lényeges szene van, 
mely két szén* jogállás, működés tekinteté 
ben egyaránt nélkülözhetetlen s egymást 
kiegészítik. Ez a két szén-: a parlament és 
a sajtó. Valószínűleg ez a kapcsolat bh 
rá az Otthon vezetőségét, hogy a politik 
élet veteránját kérték fel az emlékbeszéd 
megtartására. De valószínűleg befolyt ebi 
az elhatározásba az is, hogy Rákosi egy 
kortársát akarták megszólaltatni, aki 
szerre indult el Rákosival, akinek útja. 
gyakran találkozott az övévé

—  .V sajtó az akarat, a népakarat kiala
kulásának széna-. .1 sajtó ad megfogható 
megjelenési formál a gondolatoknak, 
eszméknek, úgyhogy ne mint egészen kaoti
kus nyersanyag jusson oda. ahol végié 
sím kialakul: a parlamenthez.

—  A  független újságíró minden mandá
tum nélkül dolgozik és összefüggést talál 
néppel, a nép gyökerével megőrzi széllé 
mének, gondolatainak függetlenségét s szel 
lemének munkája mindentől függetlenül 
csak az erők természetes játékának ered
ménye.

—  Így juthat el oda, hogy egyenrangú 
félként állhat a pártok, pártvezérek mel
lett, vagy ellen. Aki az újságíró ilyen 
telemben vett elit-függetlenségét eléri. 
tényleg fejedelme az újságírásnak.

—  Ilyen fejedelem volt Rákosi. Igazi s 
talán egyetlen eddig magyar újságírásban, 
mert Kossuth Lajos. Kemény Zsigmond, 
Fáik Miksa mind valamelv párthoz csatla
koztok, részt vettek a politikai életben s vé
gül abba is szívódtak fel, mig Rákosi min
dig távoltartotta magát a párt politikát ól. 
így  maradt ő igazi zsurnaliszta és csak 
zsurnaliszta, független maradt a politikai 
tényezőkkel és a lapvállalkozásokkal szem
ben.

—  Ez a függetlenség tette üt a. hírlap 
irás fejedelmévé és tette öt a magyar in 
dalaim a magyar nyelv nagymesterévé. 
volt az, aki a: újságírást a: irodalomba 
belevitte és ö volt az, aki egy egész életen 
keresztül a toll, a szó és irás eszközével 
meggyőződéssel, igaz hittel egy eszményért 
harcolt: a magyarság nagyságáért. S ha 
Írnek akarunk maradni emlékéhez, akkor 
kövessük öt ebebn a harcban, legyünk mi is 
tántoríthatatlan harcosai ennek az eszm 
nek és akkor szelleme meg lesz velünk elé
gedve.

A nagy tapssal fogadott beszéd után

iöpol gá rnu \ste rónék
IIuvana, ie'*r. Hí. Rákosi Jenő halálával 

Magyarország legnagyobb fiainak egyiké 
itotte el, akinik önfeláldozásig menő é: 

rendit hetet len hazafísága minden időkn 
nemes példa marad honfitársai számára. Az 

mbi tvk ritkák és emlékezetüket meg 
kell örökíteni látható és tartós formában, 

kiműveli maradandó emlékmű felállítása 
által, hogy azt a jövő nemzedék láthassa. 
Ezáltal Kossuth Lajos és Rákosi Jenő vi- 
ága összetalálkoznak a legnagyobb magyar 

zafiak sorában. *
Mindegyik a maga módján harcolt a ina
in- szabadság hely reál Utasáért s az ide

gen elnyomás és zsarnokság eLlen. Kossuth 
imlékét elhanyagolták több mint hatvan

esztendőn keresztül. Biztosra veszem, hog 
a megprótóltat isok mostani órájában, ami 
kor egy uj rcmén.vnek hnjnalliasadása k. 
dw-iik aMgyami-szag számára, nem fogják
egykönnyen elfelejteni Rákosi Jenő cin 
kí't.

IVkintettol a személyes barátságra, a 
nak a harcnak emlékére, amelyet a kegye 
len elnyomó trianoni szerződés ellen föl 
tatott. megtisztelve érezném magam, lm 
Budapest főváros elfogadná tőlem Rákosi 
Jenőnek valamely köztéren felállítandó 
zobrát. amelyet egy magyar szobrász ké 
zitene.

Hu Budapest jiolgá mestere egyedül vagy 
alanuiy végrehajtó bizottságnak támoga 

fásával kiválasztani a szobrászt és meg 
jelölné a helyet az emlékmű számára, lég 
nagyobb öi-ömmel fedezném az emlékmű 
összes költségeit. Rotherm

A Petőfi-társaság megemlékezése

. ' szetfizeraleg 
nemcsak k
egész világ 
óriási befő- 

gazdasági (*  
ülés

\ ÍVtőfi-Társaság vasárun 
szar Elemér megemlékezett

i ülésén ( 
Rákosi Jenö- 

> magasröptű szavakkal méltatta Rá 
jelentőségét s azt a nagy veszteséget, 

mely Rákosi elhunytával érte a nemze 
Rákosi —  mondotta < 'sászár Elemér 
gesz életén át a nemzetért élt s egyetlen 

Íja a magyarság erősítése volt. Az egész 
nemzet örök hálája kiséri ezért a régi nagy 
férfiak ez utolsóját, kinek géniusza ott fog 
lebegni a magyarság életében, kísérni fog 
bennünket a magyai-ság szebb jövője felé 

tő utón.

Harc az ország vilianyfogyasztóiért
Miskolcon is szembekerül a Tröszttel a Salgó-Mák koncern 

Újra napirenden a gázgyári koncesszió kérdése
Általános Kőszénbánya Rt., röviden MÁK. 
mindenütt együttesen, vállvetve járnak cl 
és együttesen tesznek ajánlatot.

E harc egyik állomása Uódme.ö vásár 
hely volt. ahol a Salgónak sikerült a kon
cessziót megszerezni. Most folyik a küzdi- 
lem Hcvesmegye clektrifikálásáért, ame 
nek a koncesszióját a .Sajgóval és .MÁK-kai 
érdekeltségben levő A lföldi Villamossági 
Rt. nyerte el, a villamossági Tröszttel 
szemben.

Tavasszal dől cl több alföldi város villa 
mosdásának kérdése, igy Szegedé is. ahol 
•rdekes tudni, hogy a villamos Tröszté csak 
a közúti vasúti koncesszió, mig világítási 
áramot a Központi Gáz- és Villamossági 
Rt. szolgáltatja. Most a villamossági Tröszt 
a világítást is meg akarja szerezni maga 
nak. Nyíregyházán szintén a folyó évben 
jár le a villamostársaság engedélye.

Sor kerül rövidesen Miskolera is, ahol 
a nyár folyamán az egész világítási és k 
lekedési kérdés újra döntés alá kerül.

Ebből a szemszögből nézve a dolgokat 
nyel* különös érdekességet a gázgyári k< 
-esszió kérdése, mely —  úgy lehet —  egész 

rövidesen újra a közgyűlés elé kerül. M* 
gázgyár uj birtokosa: a Salgú, tárna, 

kodra fegyverbarátja, a M ÁK bareikai. 
<vi húsz millió kilowatt áramot termelő 
cntraléjára, aránylag kevés költséggel 

tudna miskolci telepén áramelosztót beren- 
zni és erős konkurenciát teremthetne ; 

Trösztnek. Mindenesetre Miskolc közönsí 
ge számára uj lehetőségek nyílnak arra az 
időre, mikor végleges rendezés alá kerül a 
villamos kivédés egész komplexuma.

Addig is a szakemberek dolga azt meg 
itatni, hogy mennyiben van mód arra 

hogy a bareikai centrálé áramával s meg
felelő elosztó berendezéssel csinálhat i 
nyüsen konkurrenciát a villamossági Tröszt 

nek Miskolcon és vidékén?

Miskolc. február 17 

Ismeretes, hogy körülbelül 2 évvel ezi 
t a miskolci Gázgyár kérdése uralta «• 

helyi közvéleményt. A Központi Gáz- és 
Villamossági Részvénytársaságnak a gáz 

árra Vonatkozó koncessziója ugyanis 
1932-ben lejár s a részvénytársaság a kon- 

ssziónak további 20 évre való megujitá- 
ra tett ajánlatot. Az ajánlat körül igen 
ónk vita folyt, de végül a visszaadott és 

megújított véglegesnek tekinthető ajánla- 
i szakbizottságok letárgyalták. Mielőtt 

izonban az ügy érdemleges közgyűlési el 
döntés alá került volna, a Miskolci Villa 
mossági Részvénytársaság beleszólt a do
logija s a gázgyári szerződés ügye, mely 
hosszú időn át foglalkoztatta a közvéle
ményt és a szakbizottságokat, közvetlenül 
az érdemleges döntés előtt váratlanul leke
rült a napirendről.

Az ajánlat napirendről levétele óta « 
udapesti Központi Gáz- és Villamossági 

Rt-ban, melynek tulajdonát képezte töb
bek között a Miskolci Gázgyár is. —  érde
kes eltolódások történtek. A  majdnem tel
jes egészében külföldi érdekeltség magyar
országi telepei sorsának intézése a salgótar
jáni koncem kezébe került. Ezzel a ma

il-országi crőmütelepek, igy a miskolci 
gázgyár életében is jövőjében is érdekes uj 
ctapp következik.

Amint tudjuk, a gazdasági élet fejlődé- 
során mind bizonyosabbá válik, hogy 

apró kis villamossági telepeknek semmi jo- 
osultságuk nincsen. Ehelyett az egyes 

szén vidékeken nagy energia központok, 
eentrálék létesülnek, amelyek messze vidé

kre, sokszor 100 kilométeren túlra is sok
kal egyszerűbb és olcsóbb módon szolgál
tatnak áramot. Elkeseredett küzdelem in- 
lult a fogyasztókért. Sziute szemel Iá tluitó, 
hogy a magyarországi barnaszcntelcpok 
legnagyobb birtokosai: a Salgó és a Magyar

Teaesték és zsurokhoz
valódi prágai gyógysonka. finom felvá

gottak. sajtok, szardíniák, teasüte
mények, Kuglerés Flóris-dcs- 

sortek, déligytiinölcsök és 
p á s t é t o m o k  dús 

v A l á  aztékban

H A Á S Z  J Ó Z S E F
csemege-, ftlszer- és borilzletében. Tel : 218

Owen Joung cáfolja a jóvátéfeli bizottság 
üléseiről elterjedt híreket

A bizottság tagjai esküt tettek a titoktartásra, tehát semmi nem 
szivároghatott ki“ — Elterjedt hirek szerint lényegesen enyhítik 

a Dawes-tervezetet.
Paris, február 1

Az egész világ fejlődésének iránya, sor
sa dől cl talán azokon a tárgyalásokon, 
mely. két most a .jóvátételi bizottság foly
tat Owen Joung elnöklete alatt. A  bizott
ság. mely különben a, legnagyobb titok
ban cs a nyilvánosság teljes kizárásával 
ülésezik, abból a célból ült össze, hogy 
végül megállapítsa pontosan a jóvátétel-! 
összegeket, amelyeket a vesztes országok
nak fizetniük kell. Ugyanis annak idején, 
amikor a békefeltételek t megszabták, 
sőt a Dawes-tervezet idején sem volt ez az

olyan jelentőségteljes kérdés megoldható, 
mert az összeg megszabása kerékkötője, 
meggátlója lehetett volna a német'állam 
és magángazdaság regenerálódásának s 
ezzel a zegész világgazdasági fejlődés le
hetőségeinek.

Most azonban, hogy Németország gaz
daságilag egyre izmosodik, fejlődik, ak
tuálisnak, megérettnek látta a jóvátétel-! 
bizottság a probléma végleges rendezését 
s a jóvátételi összegnek, melynek hánya
dait Németország már eddig is fizette, 
pontos és összegszerű megállapítását. A

bizottság munkája tlé téri. 
i riá-si érdeklődéssel tekint 
v szt• s államok, hanem a> 
publikuma is. mert döntési 
1 vassal les/, az egész világ 
politikai fejlődéséi-e s mert 
van hivatva elsőink a Dawcs-tervezet óta 

’ !*zta helyzetet t< : ■mtt-ni ebben a 
már oly i-egen húzódó, visztes és győz
tes hatalmakat egyaránt éi-deklő és izga
tó kérdésben.

\ legkülönbözőbb hirek keltek szárnyra
jóvá leteli bizottság üléseiről, melyek 

<>\w!i á oung elnöklete alatt folynak Fájás
ban. Az a titokzatosság, mellyel a bizottság 

leseit k.■/.<•!;. az eskü. melyet a szakértők 
tettik, [elköltötte a közvélemény érdeklő- 

desrt s a lajjok hitelesnek jelzett források- 
-zármazó tudósitásókat közöbiek, olyan 
két. inéiveket kétkedéssel kell fogadni, 

mert a letett titoktartási eskü és a zárt ülé- 
k miatt nem vulószinü. hogy konkrét ada

tok kerüljenek a nagyközönség elé.
Annyit meg- lehet egy kis merészséggel 

llapitani, liogy a tárgyalások sarkpontja 
Dawes.tervezet könil van. A legfonto- 

ibb kérdés, hogy megtartsák-e a Dawes- 
rvezetben megáilapitott jóvátételi félté-' 
leket. avagy akár jobbra, akár balra meg 

áltoztassfik azokat. Kér érdele küzd egy
mással. A német érdek, mely azt kívánja, 
hogy a jóvátétel] feltételeken enyhítsenek 

jóvátétel visszavonhatatlan fixirozásá- 
é felszabaditsák a német gazdasági életet 

évek óta reá nehezedő nyomás alól.
A másik érdek azoknak az államoknak 

■dekc, melyek a jóvátételt kapják. Kzcic- 
■k még a Ivves-iervezet sem elég; sídyos 
ismét sulyosbitani igyekeznek a jóvátétel 
1 tételeit.
E körül a probléma körül csoportosulnak 

azután a nemzetközi politika többi problé
mái s annyi tény, hogy a jóvá teleli kérdés 
megoldása az egész világpolitikára nézve 

rduló pontot fog képezni.
Owen Yoiuig a jóvátétcli bizottság ame

rikai elnöke az az ember, aki az oly régen 
vajúdó, annyi tervet, tervezetet szülő jóvá
tétcli kérdést végül dűlőre juttathatja s 
megszüntetheti a jóvátétel következtében a 
világ fölött Dainokles kardjaként lebegő uj 
háború veszélyét.

Ilyen körülmények között érthető ar. a 
lázas kíváncsiság, mellyel a közönség az 
értekezletről szóló híreket fogadja —  noha 
jól tudják, hogy nem hitelesek a felbuk
kanó t u« lósi t á sok.

A Le Journal és a Mát in tudósításai pél
dául homlokegyenest ellenkező események
ről adnak hirt, úgy hogy Owen Young, a 
bizottság eluöke szükségesnek tartotta hi
vatalos megállapítását annak, hogy a lapok 
tudósításai minden alap nélküliek s vagy 
légből kapottak, v agy a bizottság ülésezése 
■Kitti, magán jellegű beszélgetések, eszme- 
serék alapján születtek meg. úgyhogy sem- 

mie.setre sem tekinthetők a bizottság hívn
ál os tárgyalásai eredm,éuyének.

Paris azonban az energikus hangú cá
folat és nyilatkozat dacára tovább talál
gat s az egész világ óriást idegfeszültség- 

1 várja a bizottság hivatalos kommüni
két. hogy megtudhassuk: nyugalmat, 

békét, gazdasági életlehetőséget, avagy 
további senyvedést hoz-e?

M E G H ÍVÓ .
üzleti iig; 
alkalmáé

L'kllO

B U D A P E S T E N
a legkellemesebb otthont nyújtja a leg
előnyösebb feltételek mellett a keleti pá
lyaudvar érkezési oldalával szemben levő

GRANI) HOTEL

P A R K
NAGYSZÁLLÓRA

Budapest, ,V lll., Baross-tér 10. 
mert

1 20 százalék engedményt kap
mint ezen lap előfizetője 

olcsó szoba-árainkból.

10 százalék engedményt kap ■
olcsó éttermi árainkból. j
i Kitűnő házi konyha. i

5 pengőt megtakarít 1
autótaxi költséget, mert gyalog átjöhet I 

egy perc alatt a pályaudvarról. |

Nálunk otthon érzi magát! t
Elsőrendű kiszolgálás, szigora családi je lleg  j

Saját érdeke '
ezen előnyök folytán, hogy okvetlen I 

nálunk szálljon meg. Előzetes szoba- L 
megrendelés ajánlatos. í
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A lillafüredi építkezések
Miskolc, föbrui 

A kemény Iliden dacára teljes erővel 
folytak Lillafüreden a munkálatok. A pa
lota-szálló belső berendezése és felszerelése 
gőzerővel folyik, de különösen nagy lendü
letei folynak a hatalmas méretű földmun- 
kálatok. Ezidöszcrint a palota-szállón túl 
emelkedő magaslatot bontják a kubikosok, 
amelyen a vasúti állomás volt elhely 
így akarják elérni, hogy a palota-szálló 
déli oldala felöl hatalmas, egyenletes tér
ség legyen, mert eddig a vasúti állomás 
magas szintje jóval a palota-szálló fölé 
emelkedett. A bámulatos fizikumú szén 
tesi és csongrádi kubikosok százai rettenő 
tea hideget föl sem véve dolgoznak kori 
reggeltől sötétedésig. Tavaszra a lillafüredi 
völgynek és a palota-szálló környékének 
egészen más képe le /. Valószínűleg hama
rosan sor kerül a tó fölötti dombnak, vala
mint a rajta lévő Weidlieh-villáuak lebon
tása!'. is. valamint, a palota-szálló 
Weiillieh-villa közötti úttestnek áthelyezé
sére is. Ugyancsak tavasszal hozzáfognak 
i palota-szálló aljában, a község felső ré
szén a Zöldfa vendéglő előtti területen ; 
strandfürdő létesítéséhez. E végből a kincs
tár megbízottjai újból tárgyalni próbáltak 
az ottani területek és házak birtokosaivá 
akik azonban szigouan ragaszkodnak elve
szítendő oxiszteneiájukért megfelelő kárta
lanításhoz. Itt jegyezzük meg, mint érde
kességét, hogy a napokban, amikor Miskol
con a hőmérő délután 12°-ot mutatott és a 
utakat kemény hó és jég födte, ugyanok 
kor a völgyben a hámori házak eresze alatt 
tócsában állott a megolvadt hóié és úgy 
csurogtak az ereszek, mintha egy meleg 
márciusi tavaszi napon

Újabb gázrobbanás történt 
Berlinben

Berlin, február

Vasárnap hajnalban ismét gázrobbanás 
rázkódtatta meg Berlint. Az a sok egy
másután következő szerencsétlenség, mely 
Berlinben és több nagyvárosban történt, 
az első pillanatban rémületbe ejtette- Ber
lin lakosságát. Megállapítást nyert azon
ban. liugy a mostani szerencsétlenség 
aránylag kisebb mérvű, mert mindössze 
az történt, hogy a Berlin északi negyedé
ben levő gá z fejleszt őt • -lep négy tartány 
felrobbant, azonban sem a környező épü
letekben. sem emberéletben kár nem esett 
A robbanásnak hat súlyos sebesültje van. 
akik azonban rövidesen túl lesznek a ve
szélyen.

A forgalmi adóellenőrök sorsa
Miskolc, február 17 

Ismeretes, hogy a forgalmi 'adókezelés 
egyszerűsít esc. főképen az egyfázisos
rendszerre való áttérés előbb-utóbb bekö
vetkezik és akkor aligha lesz szükség a 
forgalmi adóhivatalok apparátusának to
vábbi fentartására. A miskolci forgalmi 
adóhivatal tisztviselői meglehetősaggoda
lommal néznek bizonytalan jövőjük elé, 
de maga a nagyközönség is szívesen lát
ná. ha a szimpatikus és képzett tisztvise
lők és családjaik sorsa biztosítva lenne. 
M i voltunk az elsők akik azt hangoztat
tuk. hogy ez nrgyou egyszerűen elérhető 
azzal, ha a pénzügyi kormány intcneeiói- 
hoz híven átvezényelteinek a megszűnő, 
vagy leépített forgalmi adóhivatal tiszt
viselői a miskolci Társadalombiztosító In
tézethez. Sajnos, hogy ezt a gondolatot és 
««gy csomó értékes ember biztosítását a 
legutóbbi kin evezéseknél egy áItalába n
nem tapasztalhattuk.

Nézetünk szerint a város polgárin est e- 
vén,.k erélyesen akcióba kellene lépni már 
most. hogy a még betöltendő állások mis
kolci forgalmi adóellenőrökkel töltesse
nek br. Magának a városnak elsőrendű 
érdeke ez, mert a városi költségvetés te
kintélyes összegű techrtételtöl szabadul 
nu’g egyrészt, másrészt pedig a varosnak, 
mint munkaadónak erkölcsi kötelességé 
clbocsájtani kényszerült derek alkalma
zottai sorsáról továbbra is gondoskodni.

Csak egy ellenzéki, bírálatra kész 
tömörülésre volna szükség a városházán

Az egységes városi párt alakításának a törvényhatósági bizottságban 
is sok ellenzője van. A terv felvetői már a kezdetnél is sok ne

hézségbe ütköznek
mint Halmos Géza dr. nyilatkozatából is 
kitűnik, határozott prograinmot, komoly 
él kitűzéseket nem ad, ab ovo fölösleges- 

mk (áriunk. Mert csak a mai kritikanél
küliség, az örök egyhangúság, a minden 
megvitatás nélküli szavazatszállitás állan
dósulását és megszervezel tségét, sőt foko
zódását; a ritkán —  nagyon ritkán — fd - 
angzó még oly enyhe kritika fokozatos 

és teljes eltűnését jelentené.
Ma városi pártalakulás csak egy alapon 
[ízelhető el: a komoly, bátorhungu és ob

jektív kritika alapján. Egy ilyen párt, 
amelynek lenne határozott programúi ja s 
Gitározott jellege, —  mert az ..egység" 
talán mégsem körülhatárolt és pontos 
pártpolitikai programm és jellegzetesség 

egy komoly ellenzéki párt igazán köz
érdeket szolgálná és segítené a táros pól
yámat stercl is, akinek annyi sok a friss és 
!c.i-ii invenció, akinek sok komoly, ötle

tes. sokszor talán tulmerész koncepciója 
i á nincs ellenzéke vagy legalább km. 

kai tábora, amellyel megoszthatná a fele
lősséget s amely komoly bírálatával csiszol
ná, n szükséghez képest mérsékelné vagy 
lendítené a városépítő terveket.

Ellenzéki pártalakulásra lenne szükség, 
nem pedig városi egységes pártra, mert az 
olyan helyesen hangoztatott és valóban 
meg lé vő ,.b árokra t ik u s om n ipot e ne iát' ‘
csak egy ellenzéki pártalakulás mérsékel
hetné és szoríthatná korlátái; közé, a váro
si polgári párt megalakulása az „egység" 
alapján, estik növelni és íz mosdani fogja.

A városi polgári párt alakulásáról, el
gondolásáról, „programjáról" különben 
ilább adunk két érdekes nyilatkozatot. 

Halmos Géza dr. a gondolat felvetőjének érvei — egy ellenzéki 
tömörülés mellett

A Terézküruti színpadon játszották nem- 
: ■ - cn Nagy Endre kedves és jellemző po
litikai tréfáját ..Az egységes kórust". A 
tréfa pompásan koiikirozza, nem, csak jel
lemzi az egységespárti frontőrködőkel. 
Akik duzzognak, elégedetlenkednek, kivá
lássá! és viharral fenyegetőznek a folyosón 
•'s a klubban. Amig nem jön Bethlen. Ami
kul- azonban megjelenik a miniszterelnök 
szikár alakja, markáns arca, akkor már 
mindenki mosolyog. Nyájasan. Melegen. A 

■neokat is igyekszik mindenki elsimítani 
arcán. Hogy valamiképen clégedetlen- 

k ne látszon a hatalmas kormányéi nők 
előtt, aki különben legjobban mulatott a 
tréfán,

önkéntelenül is ez a tréfa jut eszünkbe 
i miskolci egységes városi párt alakulni 
nkiírásával kapcsolatban. Ez a párt is 
klubéletet akar élni s először a klubban 
akarja megvitatni a polgármester és a ta
nács javaslatait. Mint az egységespárt a 
kormányjavaslatokat. S olyan érzésünk 
.au, hogy lesznek itt is folyosófrondőrkü- 
dok, akik kinn a folyosón menydörögni 
fognak, szónokolni és elégedetlenkedni, ko
moly megvitatást és kritikát emlegetni, ta
lán az öklüket is rázni. S mikor megjelenik 
a polgármester alakja, akkor sietve fognak 
bevonulni a klubba és sietségükben az 
ökölrázást kinn felejtik a folyosón. £> 
mosolyog majd mindenki nyájasan, kedves 
intimitásokat beszélnek majd egymás kö
zött. És helyeselnek. Mindennek, amit a 
polgármester mond. Mert hát az ő pártja. 
Vagy nem?

Minden ilyenfajta pártalakulást, mely

Halmos Géza a Városi Párt gondolatá
nak fő! vetője és szervezője a következő 

celemn-méltó nyilatkozatot tette:
A városi párt alakítása régi, körül

belül 2 évtizedes kedvenc eszmém, aimely- 
: meg valósítását különösen most találom 

aktuálisnak. Ugyanis ina a törvényhatósági 
bizottság tagjaiban nincs iniciative, kezde
ményezés. Minden, kezdeményezés, gondo
lat felülről, a polgánnestertől indul ki, ho
lott szerintem az az egészséges, ha mi. 
társadalom adjuk a megvalósítandó gondo
latokat. és mi szabjuk meg azok egymás
utánját s azt, hogy meddig mellétünk el.

—- Én a városi pártot szükségesnek tar
tom azért, mert reá kell nevelni, reá kell 
szoktatni a törvényhatóság tagjait a város 
ügyei iránti intenzív érdeklődésre s a vá
ros ügyeivel való aktív foglalkozásra. Ma 

i helyzet, hogy sem ez nincsen meg, sem 
objektív kritika alig van: jóformán csak 
választások alkalmával jelennek meg na
gyobb számban a bizottsági tagok a köz
gyűlésen.

Az én elgondolásom szerint a párt a 
törvényhatósági bizottság tagjaiból ala
kulna meg oly képen, hogy csak virilis és 
választott törvényhatósági bizottsági tagok 
vehetnek benne részt, tehát nem lehetnek 
tagjai azok, akik hivataluk révén tagjai a 
törvény ha t ósági bízol t sóéinak.

A városi párt programmjából ás mű
ködéséből teljesen kizáratuék minden poli- 
ikai é.s felekezeti cél munkálása, pusztán a 

.árosunk ügyeit érdeklő közigazgatási és 
társadalmi feladatokkal foglalkozhatik. He
tenként, vagy kéthetenként, esetleg havon
ta egyszer tartana pártértekezlotet, ame- 
lycii megjelenne a polgármester ur, vagy 
a: ál tahi delegált városi szakreferens s meg- 
f, idd felvilágosítást nyújtana, de a hatá
rozatban nem vehetne részt. így a part 
tagjai kellően tájékozódva s teljesen szaba
don fejthetik ki véleményüket s határozhat
nának. Szigora pártfcgyrlem volna káté* 
h zéi mindenk ire a közgyűlési és közéleti fel
szólalásaiban és ténykedéséiben, úgy hogy 
a párt a. közgyűlésen megfelelő súllyal kép
viselné a törvényhatósági bizottság tagjai
nak véleményét minden kérdésben s nem 
állhatnak elő olyan meglepetések, mint a 
közelmúltban a hitel túl lépéseknél és az 
üzemek kérdésénél. _________

Különös súlyt fektetnénk arra, hogy 
u város pénzügyei és fokép azon üzemek, 
amelyekben a város ereidet Ive van, vagy 
fentarlója —  legszigorúbb e llenőrzi s alatt 
legyenek.

—  Melyik törvényluitó-; • gi bizottsági tag 
tudja azt, hogy mi van az Apollóval, meny
nyi ott a ráfizetés/ Ki tudja, mi van a zá
logházzal, Erzsébet-fürdövcl, Tapolca-für- 
dövcl, a Strandfürdővel, a villamossal? — 
Ezekben a városé a részvénymajoritás, 
vagy tekintélyes pénze tekszii: bennük, de 
ennek dacára *s az 1927. évi V. t.-e, rendel
kezésen dacára, semmiről a. tudunk, nem 
kpaunk tiszta képet.

_  Nem tartom helyesnek, hogy a varos 
tisztviselői vezessék ezeket a vállalatokat, 
mert hisz minden munkaidejüket és ener
giájukat igénybe kell hogy vegye városi 
tisztségük, lehetetlen, hogy kellő idejük és 
energiájuk jusson az üzemek felvirágozta
tására.

—  Az én elgondolásom szerint az üze
mek vezetését megfelelő szakemberek kezei
be kell adni. A  városi párt minden egyes 
üzem szigorú és pontos ellenőrzésére hozzá
értő tagjait delegálná, akik tudta nélkül 
semmi sem történhetik az illető üzemnek 
Az ellenőrzők felelősek lennének az üzem
ben történtekért s ha azt látják, hogy az 
illető üzem például a zálogház, vagy Erzse- 
zsébef-fürdő rentabilitása jobban biztosít
ható magánvállalat kezében, ngy azt ma
gánkézbe kell adni .amely fclvidágoztat-

így  a törvényhatósági bizottsági tagok 
hozzáfognak a városi ügyekkel való alapos 
és felelősségteljes foglalkozáshoz, másrészt 
a városi ügyek megfelelő intenzív ellenőr
zés alá kerülnek.

A városi párt élére egyedüli es leg
alkalmasabb egyénnek kezdettől fogva 
Lichtenstein Lászlót tartom és öt is kívá
nom felkérni, hogy vegye kezébe a dolgot, 
amiben eddig az ö betegsége akadályoz.

Lichtenstein László személye azért alkal
mas, mert ő személyi, felekezeti és pártér
dek felelt áll, minden tekintetben füg
getlen ember, aki komolyan és minden 
városi üggyel foglalkozik s ezért megfelelő 
sulival is bir. Az ő vezetése alatt mindenki 
szívesen részt venne a városi párt működé
sében.

”MEINL
TEAKEVERÉKEI”

Ért esi tjük tisztelt vevőinket, hogy

f. hó 18-án, hétfőn - tea 
f. hól9-én, kedden-cacaó 
f. hó20-án,szerdán-kávé 

g r ó b a f ő t á

amelyre tisztelt vériünkét, valamint 
ismerőseit -zitesen látjuk. ínyyen 
izeidéi prédád reggeltől estig adunk.

Miskolci fióküzlet:
Széchenyi-utca 15. Felefon: 10 15.

—  Nézetein szerint nagy hiányosságnak
t a r t m n ,  h o g y  a  szocialista pártnak, s a 
m u n k á s s á g n a k  n in c s  képvisdete a törvény
h a t ó s á g b a n .  Nagyon is szükségesnek tar
tom ezt. hogy a közigazgatási reform után 
elkövetkező választások után legelőbb 8—  
10 taggal legyen a szocialista párt képvisel 
>v. É n  a m a g a m  részéről a városi közélet
b e n  m o s t  is s z ü k s é g e s n e k  tartom a szociál
d e m o k r a t a  p á r t t a l  kötött paktum b t tartá
s á t  és ezt a városi párt működésénél is be
tartanám. hogy igv az akár jobbra, akár 
halra vezető szélsőségek ne domináljanak.

—  A napokban szándékozom felkérni kü 
lönben Lichtenstein Lászlót, hogy vállalja 
el a megalakítandó párt vezérségét.

„A városi párt megalakításának 
nem látom szükségét**

Kérdést intéztünk a Városi Párt alaki 
tása ügyében ( i l ó s z  Károly dr. kor
mányfőt tanácsos, ügyvédi kamarai elnök
höz, aki a következőkben nyilatkozott:

—  Olvastam n városi párt. állítólagos 
szervezéséről szóló közleményt. Az egész 
gondolat nem u j. mert körülbelül Ü évvel 
ezelőtt G á l f  f  y Ignáeeal. dr. F o r g á c s  
Dezsővel, F »• r c n e z i Károllyal együtt 
alapos megbeszélést tartottunk egy ko
moly s pusztán városi ügyekkel foglal
kozó politikamentes városi párt megalakí
tása végzett, azonban végül a dologból 
mégsem lett semmi.

—  Ami a dolog lényegét illeti, a vá
rosi közéleti viszonyok és a városi ügyek 
alapos ismeretében az a véleményem, 
hogy én nem látom szükségét egy városi 
párt szervezésének. Miskolcon nincsen er
re megfelelő terrénum s szinte lehetetlen
nek látom, hogy elegendő lelkes és mun
kás párttagot lehetne toborozni. De mi is 
lehetne a feladata.

—  Nálunk a polgármester jovőbenéző 
széles, sőt szinte merész koncepciójú em
ber. Vannak megfelelő képzett szakembe
rei, akiket meghallgat tervei végrehajtá
sánál. Őket nem kell serkenteni, inkább 
elelnőrizni kell.

—  Ez pedig szerintem nem egy párt. 
hanem a törvényhatóság s annak szakbi
zottságai vannak hivatva. Ha azok telje
sítik feladatukat, ugv csak terhes volna, 
ha a szakbizottságokon, törvényhatósági 
bizottságon kívül még a pártban, vagy 
pártokban kellene beszámolniok. sőt a vá
rosi vezetőséget nagyon megkötné, ha 
előbb még, a párttagok hozzájárulását is 
meg kell nyerni.

—  Egészen más a helyzet az országgyűlés 
nél. ahol a kormánynak előbb a pártokat 
kell meghallgatni s azután tárgyalhatják 
a dolgot a képviselőházban. —  Itt politi
káról. politikai irányításról van szó. De a 
városi közelidben ennek, —  mint Buda
pest példája is mutatja, —  nem helyes 
következménye: Miskolcon meg épen ki
csi hozzá a tér.

Ö zv. Rakovszky Sándorné
kelmefestő és vegylIsiIHó

Sátoraljaújhely Ern6
Bercsényi-utca 5. «íém. fU r iH H llU J  _____

Elvállalja mináennamtt női- ás férfiruha Felvételi Iip It 
szakaiéit festését é« tisztítását, gallérok, 
kézelők, fehérneműnk, kelengyék k ifo
gástalan rendhehozását. Kívánatra l>ár- 
m ily s ö t é t  szinti selymek a kívánt 
v i lá g o s  Rzinro festetnek. Gyászruhák 

24 óra alatt készülnek.
P o n t o s  é s  s s * o l i  d k i s z o l g á l á s

L i e b e r m a n n
Henrik
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A dolgozó nő problémája
Dr. Bródy Ernönó előadása a Gazda
körben és a Deborach nöegyletben

.Miskolc, február

S/.omlmton este a Kereskedők és (.íuzdák 
körében az izr. Nöegylct meghívására <1 
Bródy Kinőné nagyon érdekes és mind 
gig lebilincselő előadást tartott a ma in 
kérdéséről, a mai lányok problémáiról, 
megnyitót dr. Vend iám-r .lakaimé mondót 
ta, aki nemesen egyszerű szavakkal üdv 
/.ölte a kiváló előadónőt.

Dr Bródy Krnöné meghatottál) megkö
szönvén az üdvözlő szavakat, rátéri ( '  
sáliak témájára. Előadta, Hogy az utolsó 
évtizedekben a nőkérdés minden szempu 
Isii teljesen megváltozott. A lányok örül 
problémája: a férjliezmenés. részint a gaz
dasági viszonyok rosszabbodása, főleg pedii 
azon tény miatt, hogy a világon sokká 
több a nő, mint a férfi, sokkal nehezebb, 
sokkal súlyosabb lett. Éppen ezért a nők 
szinte ív t vannak kényszerítve, az egyre 
inkább fokozódó önállóságra, amely ha nem 
is olyan arányokban, mint nyugaton, ná
lunk is erősen jelentkezik. Ezt a család 
boldogság szempontjából is helyesnek lát 
ja, mert a dolgozó, kenyérkeresi) nők job
ban meg tudják érteni, jobban tudják át 
értékelni férjük munkáját. Hivatkozik ar 
ra, hogy a nők úgy a tudományos pálya 
kon. mint az irodalomban és a művészet 
ben határozottan szép és komolyan értéke 
lendő eredményeket értek el. S ha férjbe 
nem mehetnek, legalább a produktív mun 
ka terén találják meg boldogságukat

A miskolci Dcborah nöegyletben pedig 
vasárnap délután imjjozáns keretek között 
előadással egybekötött teadélután kereté 
ben, Princz Jakabné elnöknő üdvözlő be 
széde után, dr. Bródy Ernőné tartott na 
gyón értéJces előadást a női nevelés aktuá 
lls kérdéseiről. Előadása keretélxm többek 
között, rámutatott arra. hogy most. midőn 
a leányok íérjhezmcnctelének lehetősége 
nem a legrózsásabb. az anyáknak, a szoká 
sós házias nevelésen kívül, leányaiknak ön 
állóságra való nevelésére kell törekedni. 
Majd méltatta a Dcborah nöcgyle.t eddig is 
kifejtett hasznos és jótékony működését 

A jelen volt nagyszámú közönség lelkes 
tetszésnyilvánítása után, nagy érdeklődés 
mellett. Schlesinger Ernő, a miskolci Er- 
zsébet-iskola tanítója, a magyar hazafias 
költészetről tartott magas színvonalú elő
adást, melynek befejeztével Breucr Arthur- 
né meleg és szivhezszóló szavakkal köszönte 
meg az előadók közreműködését. A  jól sike
rült tcadélután rendezésében való fáradha
tatlan munkáságért, a jelenvolt háziasszo
nyokat külön dicséret illeti.

FELSŐIREGI URADALOM 
FAJ BAROMFITENYÉSZETE

FELSŐIREG (Tolnavármegye)
elfogad megrendeléseket amerikai 
fehér leghorn, rhode island red 
és mexikói fehér pulyka tenyész
állatokra, illetve keltetőtojósokra 
és naposcsibékre.

Kérje mielőbb árjegyzékünket.

A tenyészet egész törzsállománya 
a végzett vérvizsgálatok alapján 

fehérhasmenéstöl mentes.

BÉCSI VÁSÁR
1929 március hó 10-étől 16-álg 
(A Rotundeban március 17-ig)

Külön kiállítások :
Nemzetközi Automobil- és motorfcerék-
Öir kiállítás. Technikai u|donségok és 

lálmányok. UtépHövásár (Szénvásár 
MQsely em-klálllás). Bécsi szőrmodivat- 
szalon. Élelmiszer és élvezeti cikkek 
kiállítása. Mező- és erdőgézdaségl 

mintaklállttás.

Osztrák hizóállat kiállítás
(1929 március 15-töl 17-ig

Nem kell vízum, útlevéllel és vásáriba 
zolvánnyal szabad határátlépés Ausztriába. 
Nem kell cseh átutazóvízum ! Jelentékeny 
menetdijkedvezmények a magyar cseh
szlovák és osztrák vasutakon, a Dunán, 
valamint a légi forgalomban. Mindennemű 
felvilágosítás, valamint vásárigazolvánv 

(h 4 '— pengői kapható «
Wiener Messe Á. G.-nál Wien, VII.,
valamint a lipcsei Tavaszi vásár alatt a 
lipcsei kirendeltségnél, lOosterreichisches 
Hass has) és a tiszteletbeli*képviseloteknél : 
Máv. Hív. Menetjegyiroda fiókja Sátor

aljaújhely, Rákóczi-utca 3. szám.

Az egész ország területén 
helyreállt a vasúti forgalom

Nagy ijedelmet keltettek azok a komoly 
zavarok, melyek különösen a Déli-vasút vo
nalain léptek fel az abnormális hideg és a 
nagy hó következtéből- Egész vonalakon 
szünetelt a forgalom napokon keresztül, 
nagy városok voltak elzárva a világtól és 
•m berek számára is lehetetlenné vált a küz- 

lokodés. Nagy erővel indultak meg, a hó el
takarítási munkálatok és a Duna -Dráva—  

iává— Adria (volt Déli-vasút) igazgató- 
ga ma kiadott jelentésében közli, hogy az 

akadályokat óriási erőfeszítéssel sikerült 
megszüntetni és a forgalmat újból zavarta
lanul felvenni. A napokon keresztül szüne
telő vonat járatok vasárnap végre megin

dultak. A trieszti gyors és a riveriai 
pi'ess Budapestről vasárnap rendes időben 
elindultak. A Triesztről Dudapestre érkozt 
gyors, hat órát vesztegelt Nagykanizsán é 
délután negyed ötkor, négy órai késéssel 
érkezet t. 15 in lapest re.

Az Államvasutak igazgatóságának jelen
tése szerint a Dudapest Bées közötti for
galom vasárnap megindult. Hétfőn indít
ják már a menetrendszerű összes vonato
kat. Megindult a forgalom Székes feliéi vá r
ral is. a Kaposvár— Bonyhádi. Kaposvár - 
siófoki Sá rhogárd— székesfehérvá ri vonala
kon és az összes többi helyiérdekű vonala
kon is.

Nem engedélyezi a belügyminiszter 
Sátoraljaújhely vágóliid-épitését
varos eladósodásával indokolja döntését Rernáth alispán felter 

jesztést intéz atöldmivelésügyi miniszterhez az engedélyezés érdekében

Újból megállapították a miskolci 
ügyvédi dílszabást

N incsonek  m e g e lé g e d v e  az  ü gyvédek

Miskolc, február 17

Mint értesülünk a Miskolci Ügyvédi Ka 
marti hónapokkal azelőtt indított, akciójára 
a miskolci törvényszék a közelmúlt napok
ban teljes ülést tartott, mely alkalommal 
újból megállapították a miskolci ügyvédi 
kamara területén érvényes ügyvédi díjsza
bást.

Az uj skála több nagy fontosságú újítást 
tartalmaz, azonban részletesen még nem 
került nyilvánosságra. Az újonnan meg 
állapított díjszabás sok tekintetben nem 

riti ki,az ügyvédek jogos igényeit, úgy 
hogy máris elhatározták a skáJa módosítá
sra irányuló akció megindítását.

Sátoraljaújhely város a múlt év nyara 
lhatározta, hogy elavult, vágóhídja! át 
piti. hűtőberendezéssel látja el és kiegé 
:ziti egy jéggyárral. A város ezen határo

zatát Zemplén megye törvényhatósági bi
zottsága jóvá is hagyta és ennek alapján ki 
s írták a pályázatot az építkezésre. A  pá
lyázatok felbontása után a határozatot 
meg egyben egy 430.000 pengős amortizá- 

kölesön felvételét is kimondja, végső 
jóváhagyás végett felterjesztették :i bel
ügyminiszterhez.

A vármegyéhez tegnap érkezett le a bel
ügyminiszter döntése, mely a vágóhíd épí
tésé re vonatkozó határozattól a jóváhagyást 
megtagadja

a vágófcid építéséhez még elvileg sem 
járul hozzá, sőt a kölcsön felvételére 
vonatkozó tárgyalások megindítását 

is megtiltja.

Határozatát a belügyminiszter azzal in 
dokolja, liogy a városnak az 1.800.000 pen
gőt kitevő Speyer-kölesönökön felül, n bod
rogközi vasútnak fizetett hozzájárulásból 
203.000, a villanytelepépitésénél újabb 280 
ezer, a városi színháznál a Speyer-kölcsö- 
nőn felül 180.000 pengő adóssága van és 
így ezek az njabb adósságot a vágóhidhoz 
szükséges 430.000 pengővel további 1.093 
•zer pengőt tennének ki. Ezt. 

a közönség teherbíró képességével 
arányban nem álló eladósodását a 

városnak aggályosnak tartja.

A  belügy imi liszter döntése kínos meg
lepetést keltett a város, de a megye vezető 
köreiben is.

fícrnáth Aladár alispán a belügyiminisz
teri leirat vétele után azonnal felterjesz
tést intézett a föklm ívelés ügy i miniszterhez, 
melyben kéri a belügyminiszternél való 
közbenjárását a vágóhíd építésére vonat
kozó határozat jóváhagyása érdekében.

Felterjesztésében a következőkkel indo
kolja kérését llemáth alispán: 

Sátoraljaújhely város vágóhídja 1889-ben 
épült. A  belügyminisztérium műszaki osz
tályának kiküldött szakértője már 1912- 
ben megállapította, hogy a vágóhíd a kóz- 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

és állategészségügy legelemibb követeim 
nyeinek sem felel meg, de nem felel mo 
ipari szempontból sem és már akkor intéz
kedés történt egy uj vágóhíd építése ér 
kében. Az építkezést csak a háború aka 
lyozta meg.

Megdöbbentő képet fest az alispáni fel
terjesztés a vágóhídon uralkodó állapotok 
ról. így  többek között a következőket 
mondja:

A  vágóhíd szűk és sötét, a legprimitívebb 
berendezés is hiányzik, ami igen mellé 
teszi az állatorvosi vizsgálatot. Ám ennél 
is súlyosabb, hogy az állatok lenyuzását á 
feldarabolását a mészárosok a földön kény
telenek végezni és úgy a hús szennyeződése 
szinte elkerülhetetlen. Előhütő berendezés 
nincs, csatornázás nincs, illetve rossz, mi
nek következtében a szabadban folyó vér é 
hulladék rothadása nyáron az egész kör 
nyéket megfertőzi.

A  sertések levágása és feldolgozása a sza
badban történik és így a legyek milliói le
kéi slyü.Oje agyar ;ttün 
pik el nyáron a levágott állatokat, me
lyekre leszáll az országút felvert pora is.

A  hűtőben rengeteg a patkány, megrág
jak, beszennyezik az elraktározott húst, 
mely hűtők meg nem felelő berendezése 
folytán gyakran meg is rohad és igy renge
teg kárt szenvednek a mészárosok, az ily 
módon tönkre, tett. hús elkobzása folytán.

Folterjesztése végén rámutat, az alispán, 
hogy a vágóhíd építése nem jelent terhet a 
város közönségére, mert bevételei fedezik a 
kiadásokat és egy felveendő kölcsön tör
lesztését.

Külön indokolja meg a felterjesztés 
jéggyár létesítésének szükségességét, r 
mutatva arra, hogy a vágóhíd, de a város 
egész lakossága, beleértve a kórházat is, 
csak természetes jeget használ ma, mely 
gyakran szennyes, a higiénia követelmé
nyemé egyáltalán meg nem felelő.

A város vezetősége természetes feszült 
érdeklődéssel várja, hogy lesz-c foganatja 
az alispán felterjesztésének és meg fognak-o 
végre szűnni a vágóhídon uralkodó ázsiai 
áljnjiotok.______________________________

Öt kilométeren vonszolta gyalog 
összefagyott társát egy miskolci fuvaros
A nagy hideg és hófúvás, amely az el

múlt héten az egész országban végig vo
nult. Miskolc határát sem kerülte el. Nap- 

p után szállítottak l>e súlyosabbnál sú
lyosabb fagyási sebesülteket az Erzsébet- 
kórházba, ahol ma is tizenkét fagyási se
besültet ápolnak. Ezek között van két em- 

r, akiknek megható esetét mondja el az 
alábbi tudósítás:

Molnár János és Dikó János miskolci 
fuvarosok Szent istván községből náddal 
fftegrakott szekérrel elindultak Miskolc 
felé. Az országúton * Miskolc közelében 
azonban a hófúvás utolérte a két fuvarost.

lovak a nagy havazás miatt csak lassan 
tudtak előrehaladni. A  két ember pedig bo- 
burkolódzott a subájába, igy próbálkoztak 

hideg ellen védekezni. Egyszerre csak 
nagy recsegés ütötte meg fülüket, a szekér 
egyik kerek összetörött. Leugrottak a sze
kérről,tanácstalanul állottak egy pilla
natig, nem tudták, hogy mitévők legyenek. 
Honnan vesznek most másik kereket, vagy 
egy kocsit, Molnár azt ajánlotta, hogy vár
janak, hátba jön segítség. A  havazás köz
ben elállt és jött a rettenetes, farkasorditó 
hideg és a két fuvaros még mindig várt 
segítségre, de ebben a rémes időben egy

lélek sem jött az országúton. Előkerült a 
pálinkás üveg is, ezzel próbálták a nagy 
hideget ellensúlyozni.

A  hosszú várakozás alatt a két ember 
teljesen összefagyott. Dikó János egyszer 
csak azt látta, hogy a cimborája, Molnár; 
János összeesik, kezei megmerevednek és 
hófehérek lesznek, oda ugrik hozzá, pálin
kát tölt bele, biztatja, Molnár szemei le
csukódnak, elhaló hangon csak ezt mondja: 
„azt hiszem, komám, hogy meghalok**.

Többet nem tudott mondani, elvesztette 
az eszméletét. Dikó, aki szintén körei állt 
ahhoz, hogy összeesik, erejének végső meg
feszítésével ölbekapta a barátját s elindult 
vele a behavazott országúton Miskolc felé. 
Már alig birt menni, csak vonszolta magát, 
barátját már nem bírta tovább vinni és 
úgy húzta maga után kilométereken ke
resztül. Miskolc, alatt azonban már ő sem 
birta tovább, összeesett. így  találtak rá
juk véletlenül arra haladó emberek, akik 
a két szerencsétlen embert beszállították 
az Erzsébet-kórházba, ahol nyomban ápo
lás alá vették őket. Molnár állapota életve
szélyes, mind a két kezéről leestek az ujjat 
a fagyás következtében, Dikótxak viszont a 
füle, orra és a fába fagyott meg.

A  közönség köréből
Kaptuk a következő két levelet .

Igen tisztelt Szerkesztő Ur!
Ha nem sajnálja a fáradságot, jö jjön le 

és néző meg a Kereszt-téren lévő hatalmas 
jégmezőt és jéghegyeket, amelyek nemcsak 
életveszélyessé, de egyenesen lehetetlenné 
teszik a közlekedést. Évek óta ismételten 
kértünk a városnál segítséget, kértük, tilt
sa meg a Kazinczy-utea egyes házaiban a 
fürdővíznek és egyebeknek az utcára Való 
kivezetését, ami előidézője a .jégtorlaszok
nak, de eddig nem sikerült eredményt el
emi. Reméljük, hogy a nyilvánosság előtt 
előadott panaszunk végre használni fog.

Panaszunk nyilvánosságra hozataláért 
fogadja Szerkesztő Ur őszinte köszönetün- 
ket.

Sátoraljaújhely. 1929 február 8.
Aláírások

*

Tisztelt Szerkesztőség!
E héten újból iskolai mozielőadás lesz a 

városi moziban. Igen kérem az illetékesek 
figyelmét felhívni, hogy az ifjúsági előadá
sok alatt is illendő volna a mozit fűteni. A z 
én kis fiam a legutóbbi iskolai előadás al
kalmával a moziban hült meg, melyet egy
általán nem fűtöttek. A  mostani influenzás 
világban igazán nem volna szabad nehány 
száz gyermek egészségét veszélyeztetni csak 
azért, hogy a városi mozi megspóroljon egy 
pár kiló szenet.

Sátoraljaújhely, 1929 február 9.
Egy szüléi.

KERIE AfUSZERKERESKEDÉSBEN
A MOST MEGJELENT.

148 RECEPTET TARTALMAZÓ.
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A  127 receptet tartalmazó „Hogyan készül 
a jó sütemény 7“ című könyvet kívánatra 
továbbra ia ingyen éa bérmentve küldöm.

- A gyümölcsös téli kezelését, az ezzel 
kapcsolatos munkák helyes elvégzését, a 
házilag készíthető és államilag kipróbált 
védekezőszerek ismertetését tárgyaló út
mutató a M. Kir. Földmivelésügyi Minisz
térium Növényvédelmi és Növényforgal
mi Irodájának kiadásában most jelent 
meg és ezt a Növényvédelmi Iroda (Buda
pest, Földmivelésügyi minisztérium) vá
laszbélyeg beküldése mellett díjtalanul 
küldi meg az érdeklődők részére. —  Min
denkinek érdeke, hogy ezt. az útmutatót 
elolvassa, mivel a gyümölcsfák szakszerű 
teli kezelése nélkül bő és egészséges gyü
mölcs termesztése el sem képzelhető.



Hétfő, tebruar 18.

Sátoraljaújhelyi furcsaságok
A mozi, amelyben csak egy irányba!, sz,. 

bad menni, jégmezők slb
II,•■ti',in este Muri, ■ Z Kijr,llun,| ., ,

p 0bb #l’}  " “ *>?"■ itó «*• Sátoraljaújhely-
bon, a/, n.) városi színházban a felolvasó Hs\ 
tol moll,-ti. ..Ami legjobban m,-vlepctt V" 
m°nd„t,;i illusztris író _  uz, |lu(!v mióla 
" M j a m  itt ' jár tam, mm rdltotult'semmi. 
A város oroszon olyan, mint akkui- volt 
I túlin szúmolgultam ás kitiinl. l,ocv „utak,

utoljám Sáloraljuujhclybi n.“
Hal bizony Móricz Zsigmondijuk majd

nem igaza van. Harminchárom év alalt 
nem sokat változott a város. f sak. . .  egv 
kicsit vissza i ej löd üt t. Főleg gazdasági té
ren. Egyébbként megtartotta a rég? kis
város sokminden hibáját, furcsaságát.

Ami az idegennek legelőször tűnik lel

zet és
utcák rendezetlensi 
a Ja villamososzlopok 
utcák, illetve a házak

Négy mozi játszik Miskolcon 
már a jövő szezonban?

* z„ ‘'"Kedélyekről a napokban dönt a belügyminisztérium 
sérelmet a legközelebbi közgyűlésen szévátehetlk A n 

Ivekért folyó közelimre kulisszatitkai

A város 
A mozi engedő

Y,

Mindenütt a világon az utcák baloldal 
vannak a páros házszámok, jobboldalt 
páratlanok üjhelybt n csak azci't ís vu
kép vau: itt a |>áros számok az utca jobb
oldalán vannak.

Végigmentünk ezen a furcsán 
Kazinczv-utcán —  mely egvébként • 
nyörii lehet nyár idején és lassan 
• altunk Széphalom felé, hogy legalább tá 
volból lássuk Széphalmot, ahol a 
öreg“  dolgozott és teremtette újjá 
gyár nyelvet.

Úgy a város vége felé, egy szép régi kú
riával szemlx-n van egy kis tér. Látjuk, 
hogy a .járókéilök ugyancsak óvatosan lé
pegetnek rajta. A kíváncsiság közelebb 
visz és akkor látjuk, sőt csúszkálva érez
zük, hogy van ok az óvatossságra. .1, egész 
tér egy merő jégmező, annak minden saját 
ságával: jéghalmokkal és völgyekkel. A Ka 
zinozv-utcáról hozzá vezető ut meredek és 
igy ugyancsak vigyázni kell nyakunk éj 
ségere a jégmezőn, mely még a gyalogjáró
kat is befedi s a szivárvány minden színébe 
játszik kékes, sárgás rétegeivel. Nem kell 
soká keresgélnünk és megállapítjuk a ki 
letkezése okát is: a Kazinezy-uteából, mól, 
nincs csatornázva (Ujhelynok nincs csator
názása épp úgy. mint 33 évvel ezelőtt 
ide folyik minden mosdó, fürdő és ruha- 
mosásra használt viz. Hát i*/ t 
uj lehet. Nem hisszük, hogy ezt az állapo- 
Tott 33 évvel ezelőtt megtűrték volna.

Este a hangversenyre megyünk. A füg 
göny leengedve: az orchestert. fedték be, 
azon folyik le a hangverseny, mert az uj 
színház színpadán dermesztő a hideg 
nincs fűtőtest, nem lehet fűteni és a tető 
hézagain bepislantanak a csillagok.

Még mielőtt beérünk a nézőtérre, ismét 
találkozunk egy újhelyi furcsasággal: alig 
tudunk a páholyunkba jutni. Az újhelyi 
színház páholyait —  csak azért is máskép, 
mint mindenütt a világon —  igen furcsán 
számozták meg: a baloldali proscemum- 
páholy az egyes és innen kcsdiu folytató
tagos a számozás egész körbe, agg. hogy a 
jobboldali jyroscenium-páholy a tizenötös.

Erre már érdekelt az is .hogy milyen a 
földszinti ülők számozása: hát ez hasonló a 
páholyokéhoz. A  baloldali páholysor tálá
nál van az egyes szék és a számozás végig 
megy —  két bejárón keresztül is — a jobb
oldali páholysor faláig. Egész pontosan 
ilyen:
12, 11. 10. Ut. 9, 8, 7. 6. 5, 4. Ut. 3, 2, 1.

Hát ez bizony eredeti számozás és ötle
tes is. mert az előadás előtt nyújt szórako
zást a közönségnek. Megfejtheti azt a ke
resztrejtvényt, hogy: „hol n helyem."

Az újhelyi színház azonban nem adja 
ennyire olcsón, gondoskodik újabb megle
petésről a szünetben, amikor kimegyünk a 
kora mit tál burkolt előcsarnokba, melynek a 
falán nehány mozinagyság képe lóg. Rá 
akarunk gyújtani egy cigarettára, mire 
ránkszól a rendőr: „Itt nem .szabad dohá
nyozni". —  „Hát hol szabad" kérdez
őik. —  „A  színház előtt" —  a gyors vá
lasz. Az újhelyi színiuk' dohányzó helyisé
ge az abszolút tűzbiztosán épült, ke romi Ital 
burkolt előcsarnok előtt: az utcán van.

Azonban az som volt olyan egyszerű, 
míg bejuthattunk az előcsarnokba, ahol 
büfi’é is van. A páholyok előteréről nem 
szabod közvetlen az előcsarnokba menni, 
csak megfordítva, az előcsarnokból az elő
térre, mert az előcsarnok, a „bejárat". Ol
dalt van két folyosó, a „kijárat". Itt kell 
kimenni, ki egész az utcára és az utcáról 
szépen be lehet jönni az előcsarnokba, u 
büfféhez. —  Igen jámbor emberek lehet
e k  az újhelyiek, hogj mindezt tűrik. Ezt 
sem tűrlek volna 33 év előtt.

Miskolc, február J
osságu és olyan kérdést te.szn- 

■/.mii lmrma.lik mozi üggyol n legközo 
M||,| mr.i.i küzsryiil.'si'n, amely körül ip.
' iil.-k.-f Il iit- lolvik, valáságos Iw'llllm om- 
niiini ronlru unnifs 11 í mindenki harcol 

Harcol a város a magánén 
■ Ickulisúfrck II ínyben a belügyminisztérium 
' ' harcolnak a magám- 6, kiizórdckcltsí- 

íck egymás , M. n. sál ellentétben van ke 
tl'-sliui, „ belügyminisztérium a kultusz-

misztérium kulturpolltBcíjíraJ is. 
rossz köve- A harmadik mozi kérdésének 

története
Iiiresi, szál- Ismer,-les. hogy mintegy 1(1 évvel ezelőtt 

1 1 u"/.íróiV11yké|>sziniiáznk kérdésének szabá
lyozása során az összes engedélyeket az ál- 
l:mi •nonojudizáita. illetve bizonyos korlá
tolt számu engedményeseknek adomá- 
nyn/.tíi. Akkor ,iz volt a kormányhatóságok 
telfogásj. hogy az engedélyek egyrészét 
ii:idi;i.iváiv. özvegyek és rokkantaknak, 
részét .1 megszabott bizonyos közül.leknek 
■:,lt*t ki. Ljy kajKitt. Miskolcon a megszabót 
3 - ngedé!y közül .‘írjét a Mofhosz. egye! 
Miskolc város é.s egyet vitéz Martin Iván 
irokkant ezredes.

Miskolc város nem rendelkezvén elegendő 
anyagi erővel c&ry megfelelő mozi felállitá 
sához, t 'rsull a Mefilosszal és együtt tar- 
tót; ik i\*l ,1/ Aj>poló mozit. Vitéz Martin 
Iváti. .majd később családja az Uránia mo
zit vette át., amelyet később uj épületbe 
helyezett át. A tulajdonosok kezéből ké- 
sóh!) egy családi részvény társaság kezébe 

t át a/. Uránia, melynek tagjai: a hú- 
Martin-gyermek, továbbá édesanyjuk, 

ennek második férje: Ludvig György ny 
gyalogsági tábornok, továbbá, Bartholdj 
Tivadar ny. táborszernagy és Bnrtholdj 
Géza. I gy tudjuk, hogy a koncesszió most 
az ő nevükön áll.

A városnak jutott harmadik mozijogot a 
■áros nem érvényesítette, úgy hogy néhány 
vvel ezelőtt az érvényét veszítette.

A harmadik engedély ügyi* 
újból felmerült

Égj évvel ezelőtt a belügyminiszter 
148.000/928. sz. körrendeletével újra 
bályozv.in a mozgóképszínházak ügyét, uj- 
ból megállapította, hogy mely városban 
községben hány moziengedély adható. A 
rendelet nyomán újabb felzúdulás támadt, 

vdélyek számának megállapitá 
sárnál a legkülönfélébb furcsaságok történ 
ck, amelyekről alább lesz szó.

Miskolc város területére a jelzett rende
let újból 3 mozijogot engedélyezett a bel
ügyminiszter. A mint a város erről értesült, 

nna 1 lépéseket tett arra nézve, hogy 
város kaphassa meg a harmadik jogot. Ek
kor azonban már nem tudni mi okból 

a belügyminisztérium a régivel homlok
egyenest ellenkező álláspontra helyezkedett, 

városi üzemeknél nyert tapasztalatokra 
támaszkodva, kijelentette, hogy nem tartja 
kívánatosnak azt, hogy a városok mozijogot 
kaphassanak, mert sem azt kellően a köz 
javára jövedelmeztetni, sem kellőim ki- 
akn ázni nem tudják.

belügyminiszter ellentétes állás
ponton a kultuszminiszterrel 

A  belügyminiszter ezen állásfoglalása 
érthető feltűnést keltett mindenfelé. 
Ugyanis akkor, amikor a városoktól, mint 
közületckiöl mind több és több kulturális 
áldozatot követel a kultuszkormány, a vá
rosok joggal számítottak arra, hogy e kul
turális kiadásaik egyrészét a létesítendő uj 
mozik hozadékából fedezzék. Akkor, ami
kor a kultuszkormány a kulturális intéz
ményeket. köztük a színházakat is, amelyek 
fentartása semmi jövedelmet, de annál több 
anyagi terhet, a hivatalos város kezébe 
akarja adni, ugyanakkor a belügyminiszter 

legbiztosabban jövedelmező kulturális jo
gosítványt. nem hajlandó a városnak ndni, 

n a protekciós magánérdekeit ségek et. 
akar vele megajándékozni.

Elkeseredett kulisszaharcok 
a harmadik moziengedélyért

Miskolc városa, látván, hogy nem sok ki
látása lehet a harmadik moziengedély el
nyerésére, nagyon helyesen, egyik legfon
tosabb kultuszintézménye: a Lévay József 
Közművelődési Egyesület részére igyeke
zett azt megszerezni. Azonban ez a szándék 
s Mioglehc,<lr*'n kilátástalan.

A bel ügyminisztériumban ugyanis, érte 
sütésünk szerint 30— 40 igénylő jelentki 
zett a miskolci harmadik mozijogra. Ezek 
i legkülönltözőhb jogcímeken és a legádá 
/ Uh próbálkozással szállottak harcba, 
belügyminis/térium nehéz helyzet előtt ál
lott. mert az igénylők között többen van 
"ak olyanok, akiket neon tudnak mellözn 
s akik minden lehelő eszközt és befolyást 
megmozgatnak, hogy a miskolci harmadik 
mozi jogot elnyerhessék.

Kik
harmadik nv

favoritok
A 

bon 
fog eldőlni

Szenzíieii:

“ jogért folyó küzdelom- 
t négy versenyző között 

i végső harc.
erejével hat, hogy ki a négy 

legbetolyásosabb igénylő. Módunkban volt. 
i’uliik jKintos értesülést szőrözhetni és iit 
közöljük neveiket:

Uakovszky István, a volt bclügyminisz- 
tomok: Uakovszky Ivánnak testvéroecso 
Issekutz Béla, aki Issokttiz Autói bel
ügyi államtitkárnak öccse, özv. K .... .
Sáudomó, a nemrég ollmnyt belügyi h."áí- 
lannitkár özvegye ős I.udvig György ny 
gyalogsági tábornok, volt miskolci körlet- 
parancsnok, aki egyben ma i.s résztulajdo- 
nos-i a miskolci l'ránia mozgószinháznak 

A belügyminisztérium 1 
meglehetős kínos helyzetben van, 
négy igénylő valamennyié olyan hat 
összeköt tetőseket mozgatott meg, hogy egyi
ket sem lehet elutasítani, sem valamelyik 
nek megadni a többiek mellőzésével. Leg
szívesebben látná a belügyminisztérium, ha 
kelten, vagy töblion megegyeznének s közö
sen kapnék meg a jogot, de erre egyikük 

■m hajlandó, mindenki egyedül óhajtja, 
megka pni az engedélyt.

Pónáclókjhajdan és most
Régebben a királyok vagy az országgyű

lés kiváló vitézség, a király, vagy a nemzet 
érdekében való kül önös hűség és szolgála
tok jutalmazásaképpen földbirtokokat ado
mányoztak ../ alattvalóknak. Ma már el
ajándékozni való földbirtokok ninci 
Ma már jövedelmező jogokat adoma 
nak. amelyeknek birtokában rövidesen va
gyont szerezhet. Nem tudjuk, milyen nagy- 
értékű működés vágj* fontos közszolgálat 
ád jogcímet ahhoz, hogy az előbb említet
tek egy 70.000 lélekszámú város elől hozzá
juthass inak egy értékes joghoz?

A pályázók majdnem mindenike nngy- 
szegü nyugdijat élvez az állam pénztárá

ból. ugyanakkor Miskolc szegény város, a

többi nagy magyar város között, a legszcgé- 
nyebb. Polgárai roskadoznak a közterhek 
•súlya alatt, sőt már fiai. unokái által vise
lendő adósságukat kénytelen felvenni. Sziti 
házát a legkitűnőbb vezetés és leg]x>inpá 
sabh társulat mellett alig bírja fentartani, 
mert régi hűséges színházlátogató közönsé
gét elsorvasztotta a munka- és kereset hiány 
az ólet fen tartás rettenetes gondja emészti 
f « ! minden fillérét. A Lévay József Köz 
művelődési Egylet és más kulturintézmé- 
nyek csak a várostól kapott s a költség 
vetésekbe mindenféle furfanggal bccsempé 
szett segélyek révén tengődnek.

Mi legye» hátamozinngeriélvekkel?
Ilyen körülmények között igazán csodá 

latos, hogj* miért 1 tallóznak a belügyminisz
tériumban, hogy kinek adják a zuj mozi 
jogot. Ha m ír az arra rászoruló közintéz 
ménvnek nem merik adni, a magánosok kö
zül imiiig mim tudnak választani, —  egy 

i dolog: adják meg valamennyinek! 
Hiszen előbb-utóbb úgyis az fog történni: 
„közérdekből" nem 3, hanem 4, vagy 5 en 
gedélyt fognak Miskolcra adni. Hiszen ha 
végignézünk az eddigi engedélyezések so
rán, azt látjuk, hogy mind onütt a helyi 
pártfogók súlya, vágj más érdekeltségek 
kedves volta volt a döntő.

Íme néhány példa: A 120.000 lakosú .Sze 
gednek ő engedély, a 100.000 lakosú Debre 
een 9 engedélyt kajiott (ebből 5 nagy mozi)
A 73.000 lakosú Kecskemét 4 engedélyt, (e 
három város lakosságának 3ö 40 száza 
léka elszórtan, tanyákon él), a 70.000 la 
kosu Hódmczővá-sárhelj* 3 engedélyt, az
36.000 lakosú Újpest 5 engedélyt, az 53.000 
lakosú Győr 3 engedélyt, az 51.000 lakosú 
Kispest (i engedélyt, a 48.000 lakosú Pécs 
5 engedélyt (4 belvárosi), a 43.000 lakosú 
Nyiregj-háza 3 engedélyt, a 40.000 lakosú 
Békéscsaba 3. a 39.000 lakosú Székesfohér 
vár 3. a 37.000 lakosú Makó 3 engedélyt, a
36.000 lakosú Pesterzsébet 5, a 36.000 la
kosú Rákospalota 4. a 36.000 lakosú Cég 
léd 3 engedélyt, a 35.000 lakosú Sopron 4 
(1 nyári) engedélyt, a 32.000 lakosú Szóm 
bathelv 3, a 29.000 lakosú Kaposvár 2, a 
28.000’ lakosú Eger 3. a 20.000 lakosú Diós
győr 3. a 20.000 lakosú Mezőkövesd 2. a
20.000 Lakosú Vác 3. a 20.000 lakosú Jász 
lxrény 2. a 13.000 lakosú Sashalom 2, a
10.000 lakosú Hatvan 2, az 5000 lakosú Ózd
2 és ugyanakkor a 60.000-en jóval felüli.
70.000 körüli létszámú Miskolc mindössze
3 jogot, kap!

Ha egybevetjük ezeket a számadatokat, 
mcsak azt. látjuk, hogy Miskolc —  mint 

minden téren — . úgy a mozi jog engedélye
zésnél is teljesen háttérbe szorittatott. Eb 
ben az egész ügyben a döntő és erélyes szó 
kimondása, a tettekkel vaió sikraszálláx a 
legközelebbi városi közgyűlést illeti. Ezért 
tárjuk fel az ügyet minden vonatkozásé 
bán.

Négyszeres gázmérgezés 
egy budapesti kokszgyárban

Életveszélyes állapotban szállították a négy munkást kórházba
Budapest február 17

Többször megtörtént már, hogy a fő- 
áros környékén lakó gyári munkások, 

különösen télidőben éjjeli szállásra ren
dezkedvén be a gyárhelyiségekben —  
balesetnek lettek áldozatai. Az ilyen ese
tek nyomán mindig megindult a vizsgá- 

t, azonban kiderült, hogy a gyár veze
tő ség ok a munkásoknak szigorúan meg

tudták a gyárakban való éjjeli tartóz
kodást —  s így a munkások saját köny- 
nyelmfiségüknck estek áldozatul.

Vasárnap ismét ilyen nmnkásszeren- 
csétlenség történt a fővárosban. A Gyári- 
utca 23. szám alatt lévő fővárosi koksz
gyár egyik helyiségében négy munkás, 

nt T ö r ö k  Károly. S z i m o n  Já
nos. K u 11 e r János és S t ú r t  z Ferenc 

ok szombatról vasárnapra vir
radó éjszaka a gyár helyiségciben tértek 

yugovóra, mint azt télidőben a gyári
munkások gyakran megcselekszik, külö- 

nem a városban, hanem vidéken, 
agy a környéken laknak.

A munkások valamelyike azonban nyit
va felejtette a gázcsapot s a kiömlő gáz 
következtében eszméletüket vesztették. 
Későn reggel fedezték fel csak a szeren
csétlenséget. mert vasárnap lévén a x 

cl é»s csak felügyeleti nzolgá-

latot tart a gyár. Ekkor már mind a négv 
munkás halottnak látszott s a gyorsan 
kihívott mentők csak gázálarccal tudtak 
a hil.viségbe behatolni, órákon keresztül 
kitartó türelemmel folytatott mestersége* 
légzéssel sikerült ugyan a szerencsétlenül 
járt munkásokat eszméletre, térítem, álla 
potuk azonban igy is életveszélyes s fvágyó 
gyulásukhoz nem sok remény van.

Anyakönywezetőtől jött és 
kiesett az autóból

Egy boldog menyasszony különös 
balesete

Budapest, február 17 

Szathmáry Alico budapesti urileány vő- 
Iqgénvével a VI. kerületi elöljáróságon szó 
kelő anyakönyvi hivataiban bejelentette 
házasodási szándékát s mint boldog meny
asszony karonfogva, mosolyogva szállott, 
vőlegényével taxiba. A Rákoczi-uton robo 
gott a taxi midőn og.vszer csak kinjnlott a 
robogó kocsi ajtaja —  s a menyasszony 
még mindig boldog mosollyal az ajkán 
a kövezetre zuhant.

Véresen teriilt e! a fiatal leány u köveze
ten. csakhamar egész embergyürü vette kö
rül a szerencsétlen leányt, akit a mentők 
életveszélyes állapotban szállítottak kór
házira
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Tudnivalók a februári 
adóbevallásokról

összeállította: Póta László

Kik tartoznak adni adóbevallást?
Mint minden évben, úgy ez idén is február 

havában kell benyújtani az általános kere
seti adóra, jövedelem- és vagyonadóra vo
natkozó bevallásokat. A legújabb kormány* 
rendeletek meglehetősen redukálták a val 
iomási kötelezettséget. Ez idő szerint csak 
i következők tartoznak bevallást adni:

Mindazon szabad foglalkozású egyének, 
v iparosok, kereskedők, ügyvédek, orvosok 
mérnökök, ügynökök stb.) akiknek az 1927. 
évi általános kereseti adóalapja 10.000 
pengőt meghaladott, vagyis akinek átlagos 
kereseti adója az 1028. évre 500 pengőnél 
magasabb volt. Ezek úgy kereseti, mint jö
vedelem- és vagyonadóbevallást tartoznak 
adni.

Ugyancsak tartoznak úgy kereseti adó, 
mint jövedelem- és vagyonadóbevallást ad
ui azok. akik 1928. évre megállapított ezen 
adóikat legkésőbb januás :11-ig felmon
dották.

Jövedelem, vagyonadó-bevallást tartoz
nak adni azok a bármily foglalkozású egyé-

okot, pl.-a ház ócska, rozoga, vagy a forga 
lomtól nagyon távolosö helyen van.

Földbirtok jöv id i lan lehetőleg részlete
sen, tüntetendő fel. F e l kell tüntetni a ve 
tésterületek nagyságát, az egyes termény
nemek szerinti 1928. évi bruttó hozadékot, 
továbbá az egyéb címeken elért bevételeket 
is, például az erdőtermolésnél. homok- és 
kőbánya ból. á I la tenyésztésből, nád vágásból 
stb eredő összbevételt. A kiadások lehető 
legnagyobb részletességgel tüntet emlők fel. 
így mennyi ment vetőmagra, megmunká
lásra, uratás-eséplésre, állattartásra stb. Az 
alkalmazottak számú és a nekik juttatott 
pénz- és tennényjárandóság szintén feltün
tetendő.

.1 fiirdöbér löknek tanácsos rendes zár
számadást mellékelni kcresetadóvalloniá*

suklioz,. úgyszintén az élő .  ̂ fiúit felszere
lésekről pontos leltárát csatolni december 
Jl-ről u vagyouadóbevallúslio/. A vagyon- 
udóbevallásban a földek értéke az illető -vi
déken szokásos holdunkinti érték szerint ál- 
litandók be, mivel ugyanis a pénzügymi
nisztérium nem adta ki a minimális ért 'ke
lésre vonatkozó körrendeletét.

Amennyiben a földbirtok egészen, vagv 
részben silányabb minőségű, például szikis, 
mocsaras, vizes, vagy más okból terméket
len. célszerű ezt feltüntetni. Il i i vagyont 
banki, vagy másféle adósság terheli, ezt dc- 

mber 31-iki állaga szerint h hitelezők
től kapott okirattal igazolni keli, ugyszin- 

az 1928. évben fizetett kamatterheket

________ . _

Egyebekben u vallomási iv 
; rovatai irányadók.

kérdőpontjai

Hat napig feküdt két holttest 
egy budapesti pincében

Az orvosi megállapítás szerint szibériai hidegbon megfagytak a szerencsétlenek

Badapo.'t. február 17

A Gellérthegy -utca >9. számú ház lakói- 
nek, akiknek keresetadóalapja 10.000 pen-jnak feltűnt, hogy az egyik pincelakás aj- 
gőn, keresetadója 500 pengőn alul volt, deltája már napok óta nem nyílt ki, lakói
egyéb vagyona, vagy jövedelmi forrása islzv.,;..-,; i ; ■ i ‘ ,..„I, i ,, . . .  . I császár János s felesége nem mutatkoznak.
\olt. Ezeknél a kereseti adóalap rendsze-1,, . . : . ... ,
rint változatlan marad s csak az egyéb va- '  asar,,a»‘ swltak ;1/- ' !*-
gvonról. vagy jövedelemről kell részletes|s/‘t,nus rendőrnek s közölték vele gyanuju- 
bevallást adni. lkat, mire a rendőr felnyittatta a pineela-

Akiknek a kir. adóhivatal vagy kereseti Ikas ajtaját. Bent a majdnem puszta, szegé- 
adóját, vagy jövedelem-, vagyonadóját, | nyos szobálwn , ,,,, /aprfcow„  mcl.

\ l(lt feküdi holtan az üreg házaspár.
vagy mindhárom adót felmondotta, az illő 
tő adónemekre szintén tartozik részi 
adóbevallást adni.

Az adóbevallások helye és ideje
Í gy u kereseti, mint a jövedelem és va* 

gyona dóbevallások az erre a célra szolgáló
űrlapokon azon városi adóhivatalnál. vagy| A miskolci Chevra Kadisa. izr. Szent
községi elöljáróságnál nyújtandók be, | egylet, vasárnap délelőtt féltizenegy úra-

1 vendóri bizottság szállott ki a 
azonban semmi olyan gyanúm-1 
■melyből bűncselekmény ív. vagy 
s'.gra lehetett volna gondolni, 
tak. A remlőrorvos megáll i ni!;;.s 
két holttest legalább hat lui/iju 
pilléében s a halál valószínű oka 
kor javában dühöngő szibériai ! 
melyben a két öreg megfagyott. 
két a törvényszéki bonctani inté-. 
litottúk.

üelyszinn 
mentuniot 
ön gyilkos- 
lein talál-

f e -k ilá t  a

kor diszközgyülést tartott azon tagjai tisz
teletére, kik négy évtizedet meghaladó idő 

tartoznak az egylet kebelébe s vesznek 
részt annak emberbaráti, magasztos mun
kájában. Egyben pedig ünnepelte a mis
kolci izr. Szentegylet alapításának százhat
vau esztendős évfordulóját is. A diszgyülé 
sen, melyen héthársi Neumann Adolf, i 
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke elnö
költ —  megjelent dr. llródy Ernő ország- 
gyűlési képviselő s a miskolci zsidó társa
dalom minden előkelősége.

Héthársi Neumann Adolf elnök üdvözöl
te a megjelenteket, közöttük dr. llródy 
Ernőt, s rámutat arra u nagyjelentőségű 
munkára, melyet az izr. Szentegylet fenn
állásának 160 ezstendeje alatt végzőit. Reá- 
mutaloU arra, hogy a nyomasztóan nehéz 

zését, amely azokat legalább címenként és| gazdasági viszonyok dacára sem csökken a

amelynek területén az illető adózó állandói 
lakhelye, üzeme, vagy ingatlana van. 
Ugyanott kaphatók a bevallási űrlapok is.

Az adóbevalások határideje 1929 február 
28. Az ezen időn túl benyújtott vallomásoki 
mór birság alá esnek.

Hogyan kell kiállítani 
a vallomásokat?

•Mivel az adóvallomások elkészítési módo-| 
zatai általánosan ismertek, itt csak a leg
fontosabb tudnivalókat soroljuk fel, ame
lyeknek betartása mindenkinél ajánlatos.

A kcrcsetadóbevallásokhoz feltétlenül | 
részletes számadást csatoljunk. Akinek ren
des könyvvezetése van, az csatolja be mér-l 
lég és veszteség-uyereségszámláját. vala
mint az üzleti költségszámla olyan részlete-

főösszegükben tünteti fel. Aki csak egysze
rű pénztárkönyvet vezet, annak célszerű a| 
fő bevételi forrásokat, valamint a kiadáso
kat címenként feltüntető és havonkint rész i 
letező zárszámadást, továbbá 1938 decem-1 
bér 31-én felvett leltárt becsatolni.

.1 házaknál a jövedelemadóbevallásban aj 
novemberi éynegyedi lakbér négyszerese, il

tagok áldozatkészsége, jótékonysága, amit 
bizonyít az is, hogy ezen a gyűlésen is 97 

tagot avatnak fel. Meleg szavakkal kö
szöntötte azokat az érdemes tagokat, kik 
immár négy évtizednél hosszabb idő óta 
szolgálják az iráa parancsolta igaz szellem
ben az emberbaráti szeretet, jótékonyságot 

__________ ____^  ^  ^  ^  ^  üdvözli a 97 uj tagot, kik bizonyára szín
iéivé havi fízetSejméfa novemberi1 labkérl tt n a. régiek szellemében fognak tovább mü
tizenkétszerese állítandó bo bruttó bevéte
lül. Jogosítva van azonban a háztulajdonos 
a tényleg élvezett házbérjövedelmét (mely
hez a saját lakás bérértéke is hozzáadandó) 
állítani be a vallomásba, amely esetben 
negyedévi, illetve havi lakbérek összege 
pontosan feltüntetendő.

A házberjövedelemből bizonyos levonáso
kat lehet eszközölni, így a régi házaknál 20 
százalékot, az uj házaknál Í0 százalékot 
fenntartási költség címén. Mivel az 1928. 
évi házbérekbe a közszolgáltatási dijak is 
benne foglaltatnak, a mi álláspontunk az, 
hogy e címen 3— 7% további levonásnak 
lehet helye, aszerint, hogy volt-e a házban 
vízvezeték és csatornázás, vagy nem. Ahol 
a háztulajdonos a házbéren felül kapott bi
zonyos ellenszolgáltatási dijakat, ezek ter
mészetesen nem vonhatók le. A vagyonadó
bevallásban a házak értéke a jövedelem- 
adóbevallásban szereplő tiszta házbérjöve
delem húszszorosával állítandó be. Hu azon
ban ezen érték tulmagas volna, úgy az el- 
■adás esetén elérhető forgalmi érték állítan
dó be. Ez esetben célszerű megjegyezni az

Alapításának 160 esztendős évfordulóját ! 
ünnepelte 17-én a m iskolci izr. Szentegyiei

re készített díszoklevelet, majd AusterlUz 
Sámuel főrabbi hosszabb beszédben vázolta 
a jótékonyság fontosságát, a (iu-vra Kadisa 
jelentőségét s reámutatott azokra a lelki 
haltásokra, melyeket a felebaráti, ember
baráti szeretet s jótékonyság váltanak ki 
belőlük.

A jubiláns tagok nevében dr. Klein lg  
uáe ügyvéd s Győri Ödön köszönték meg 
ünneplést. Dr. Klein Ignác visszapillant a2 
egylet kebelében eltöltött 4s « emlőre s 
az uj tagoknak lelkére köti, hogy tántorít: 
hatatlanul ragaszkodjanak az egylethez, 
majd Győri Ödön magasan szárnyaló be
szédben emlékezett meg azokról ;• tagokról, 
kik nem érhették már meg e jubileumot s a 
Jótékonyság fokozott gyakorlására, külö
nösen pedig a Miskolcon épülőben levő 
Zsidókórház felépítésére buzdítja őket.

A felavatott uj tagok névé!) ,i Slraus: 
Hermáim hitoktató köszönte meg azt a 
megtiszteltetést, mely az egylet tagjai közé 
való felvétellel érte őket.

Ilródi Ernő dr. a diszgvülés vendég 
örömének és boldogságának adott kifejezést 
afelett, hogy itt látja a miskolci előkelő 
zsidókat, kik magas pozícióba jutva nem 
hagyták el őseik hitét, mert áruló az, aki 
a magasba jutva elfordult azoktól, akik kö
zül származik s akiknek vállán jutott el po
zíciójához.

A nagy lelkesedéssel fogadott beszéd 
Után héthársi Neumann Adolf elnök a disz- 
gyülést bezárta.

ködni. Ezután, küldöttség ment Austcrlitz 
muel főrabiért, akit lelkesen ünnepelt a 

megjelent nagyszámú közönség.
Ezután kiosztották a 25 jubiláns részé-

Önkéntes árverés
Folyó hó 21-én délelőtt 10 órakor fíoldváu a községházán nyil
vános önkéntes árverés utjáu eladásra kerül Szathmárv Király 
Pál kiskorú gyermekeinek tulajdonát képező

20-as Ganz Danubius gőzeke garnitúra
10.000 pengő kikiáltási áron, továbbá Fordson Traktor, l drb. 
ti. H. P. és 1 drb. 8. H . P. gözoséplö garnitúra, aratógépek és 
más gazdasági felszerelések, együtt vagy külön-külön. .-Árverezni 
szándékozók a kikiáltási ár 10%-át bánatpénzül a községi pénztárba 
letenni tartoznak. Bővebb fel világosi tűst, valamint megtekintésre 
engedélyt ad Dr. Szentpály István ügyvéd. Miskolc. Szemere-u. 
15 szám. Telefon: 121-es eseti gondnok.

A hél színházi eseménye 
az Ida regénye

Mintha valami különös, üdítően friss, 
meleg áram csapna meg. mintha rügyező, 
zöldéin lombokon friss májusi szellő len
gene. orgonaillat terjengem1 a levegőben: 
Gárdonyi Géza regényét próbálják a szín
padon. Az. Ida regényét, melyet Ernőd 
Tamás a kitűnő, meleg Iiráju költő s több 
nagysikerű lírai, poétikus színdarab Írója 
és Török Rezső, kitűnő paraszt komédiák 
szerzője dramatizáltak. S nincs igazuk 
azoknak, akik nagyképűen felszisszen
nek: megint egy rogény-drarnatizálás —  
miközben megfeledkeznek Shnkespeare- 
röl és a spanyolokról, akik szintén novel
lákat. elbeszéléseket iivurtak ál drámai 
formákba.

Rögtön az első felvonás elején meg
csap a komédiának a tiszta, derűs .jókedv 
villamosságával telitett, élettel, elevenen 
pezsgő meleg árama, amint a kis Ida, még 
zárdanövendék, szepegve áll a szigorú 
apáea-nevelönök előtt, akiknek a kemény 
parancsszóra át akarja adni édesapja le
velét és —  helyette tévedésből egy a zár
ijába csempészett szerelmes levelet vesz 
elő. A jókedv, a derű, a nevetés zuhatagn 
megindul és folytatódik, egyre fokozó
dik a természet s és kissé mesterségesen 
is retardált happy ond, az apróhirdetés
ből fakadó jólét, házasság és boldogság' 
felé. Addig azonban annyi ötleten, derűs, 
nnd at ságos helyzet kom ik um on. fordula- 
ton, békebeli ruházkodáson, igaz békebeli 
hangulatokon, jóizü, szívből jövő kacagá
sokon át visz az ut. hogy pompásan tölti, 
be az estét s egy kedves, meleg, jól eltöl- 
tött színházi est és sok-sok régi, még a 
n régi békeidőkből visszacseugo reminisz
cencia emlékével ajándékoz meg mind 
nyájunkat.

A rendezés különös gonddal, aprólékos 
kidolgozással készíti elő a siker útját, a 
szereplők valami különös kedvvel játsza
nak. hogy végre igazán kikomédiázhatják 
magukat. Különösen jó és hálás szerep 
jut P a 1 la v  Manóinak, akinek —  mint a 
Mamsjában —  megint alkalma lesz te
hetségének minden sziliét és értékét ki
vetítenie Ida szerepében. A darab külön
ben elsőrangú szereposztában kerül szín
re. a próza és opercttenserable válogatott 
gárdája játsza főszerepeit, még ped ig: 
Jolánt K ö n y v e s  Tóth Erzsi, Elint 
H e r in.a n n Alánéi. Julist K  o n d r á t li 
Hona. Fazekast K i s s  Manyi, Pannit 
T u r b ó k  Rózsi. Ó Pétert B á r s o n y ,  
Jánost O s e 11 e, Vincét S z i r m a  i. Bi- 
sit V  á r a d i, Matyit B é k 6 s s y  és Osur- 
kát Z i 1 a h y.

A M iskolci Nemzeti Színház műsora:
Hétfőn, febr. 18-án, A. bérletben, 21. sz 

Nizzai éjszaka.
Kedden, febr. 19-én, premierbérlet 6 

sz. Újdonságul először: Ida regénye. V íg
játék. Irta: Gárdonyi Géza.

Szerdán, február 20-án, B. bérlet 20. sz 
Ida regénye.

Csütörtökön, február 21-én, két előadás 
délután 3 órakor nagyon olcsó —  40-tőT 
1.60-ig —  helyárakkal: Eltörött a hege
dűm... Operett. —  Este fél 8 órakor A 
bérletben 22. sz.: Ida regénye. Vígjáték

Pénteken, február 22-én, B bérlet 21. 
sz. Jubiláns 30-ik előadása A régi nyár 
operettnek.

Sátoraljaújhelyi mozi műsor:
Február 19-én és 20-án, kedden és 

szerdán: Hazatérés. —  Kilimandzsáró 
Kulturfilm. Ufafihn.

Február 21-én. csütörtökön: Szerelem
hó alatt. —  Fox Hiradó.
Február 21-én, csütörtökön: Kék egér. 

—  A  vizek királynője. —  Magyar Hiradó.

Erzsébet Királyné Szálló 60 éve a fővárosi és vidéki úri középosztály találkozó helye, 
nyelmes szoba. —  Az étteremben és kávéházban cigányzene.

— 100 modern, ké- 
— Az Erzsébet-pince *

Budapest. IV.. Egyetem-ucca 5 
'A Belváros központjában i.

a főváros legszebb sörözője. — Polgári árak. _ _  . _  . .......
SZABÓ IMRE, vendéglős.
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—  A Kálvin szövetség közgyűlése. A
K i 1 viu-szövetséír miskolci csoportja v 
-árnap. 17-én délután közgyűlést tartott 
■•lUMclycn egyházi ének után Demcs Péter 
■református hitoktató tartott érdekes elő' 
.whist az egyéni élet átértékeléséről s 
evamgéliumi igazságokhoz vezető útról 
Utána Knyedy Andor dr. református lel 
kész mondott érdekes, nemesen szárnyaló, 
uindvégig értékes és lebilineselő előadást 

mellet a megjelent szépszámú és előkelő 
közönség nagy tetszéssel és érdeklődé 
-cl hallgatott végig.

—  Móricz Zsigmond Sátoraljaújhelyen 
A  sátoraljaújhelyi izr. Xépkonyh 
sülét folyó hó 11-én hangversenyt rtnde 
zett a színházban. melynek műsorán Yá 
sárhelyiné S z o p o s  Lona Kis József 
Szép Emő költeményeit adta elő. V 
S z e r d a h e l y i  Ilona operaének 
operarészleteket, dr. \Y á g n e r Karol, 
budapesti ügyvéd, a királyhelmeci kerület 
volt képviselőjelöltje operarészleteket 
magyar dalokat énekelt, F e r r a r i  A1 
ln-rtina hegedümüvésznő nagyszerű tecl 
nikaval és erős átérzéssel előadott heg 
d»W.úmait meleg tapsokkal fogadta a kö
zönség. Az ének és begedüszámokat l í  
d a l a  István, a Nemzeti Zenede tanár 
kísérte zongorán, aki önállóan is szere
pelt. —  Rendkívül meleg ünneplésbe 
részesítette a nagyszámú és előkelő kö
zönség M ó r i c z  Zsigroondot. aki a ma 
\íyar irodalomról beszélt, majd ..Két ni 
mos állat" cimü vidám elbeszélését olvaj 
ta fel.

—  Nagy vasúti alagutak az Alpok 
alatt. Parisból jelentik: Olasz és francia 
részről a legkomolyabban foglalkoznak 
az Alpokon átvezető nagy vasúti alagút 
tervével. A tervek szerint három alagút 
.jöhet figyelembe éspedig a Mont Blanc 
alatt, a Kis Szent Bcmáthegy é»s a Nagy 
^aont Bemáthegy alatt átvonuló ali.guak 
A orv még nem végleges.

—  A sárospataki villanyszolgáltatás 
ügye az utóbbi időben szélesebb hullámo
kat. vetett. Legutóbb a ..Közlekedési Tu
dósító einni budapesti szaklap foglalko
zott. ezzel a kérdéssel egyoldalú beállítás 
bán. A  közleménnyel szemben meg kell ál 
lapítanunk, hogy nem a szakértők sejtése 
volt az, hogy a . . T r ö s z t "  ajánlatot tett 
az áram szállítására a pataki koncesszió 
tulajdonosának, a „ F u r m i n t "  szövet 
kőzetnek, hanem t ü b b e k nek módjuk
ban állt a Tröszt ajánlatát elolvasni. Az
óta a „Furmint" Sátoraljaújhely város 
telepével lépett egyezségre saját jól fe l
fogott érdekében. Jól ismert körök ennek 
kapcsán olyan híreket terjesztenek —  és 
ez került a Közlekedési Tudósitó közle
ményébe is —  hogy az egyezség folytán 
a sátoraljaújhelyi villanygyár felemelte 
korábban ajánlott egységárait. Ez a ten 
deneiózus és átlátszó célzatú hir nem felel 
meg a valóságnak, mert Sátoraljaújhely 
város villanytelepe ugyanolyan egység 
árat ajánlott, mint a „Furmint"-tál tör
tént megy egyezés előtt.

—  Vidéki népművelési előadások köz 
ponti előadókkal. A vármegyei Népműve
lési Bizottság elhatározta, hogy a vidéki 
különböző tanfolyamokon, egyrészt az ér
deklődés fokozása, másrészt az előadások 
színvonalának emelése céljából, kiváló 
előadókat kér fel. különösen gazdasági, 
társadalomtudományi és történelmi elő
adások megtartására. Ezen előadások so
rozatát a jövő hét folyamán kezdi meg 
dr. M ó z e s  Imre állatorvos, aki február 
hó 20-án Ormospusztán, 21-én Mezőesá- 
ton. 22-én Rudabányán és 24-én Puliin
kon fog előadást tartani a baromfite
nyésztésről. A kiváló szakember előadása 
iránt már előre is nagy érdeklődés nyilvá
nul meg mindenfelé. A népművelési tit
kár ezúton is felkéri az egyes tanfolyam- 
vezetőket, hogy amennyiben megfelelő 
helyiség és kellő számú hallgató áll ren
delkezésükre. úgy forduljanak idejeko
rán hozzá központi előadó kiküldése 
ügyében.

—  A  sátoraljaújhelyi Lavotta dalegylet
k' ünően sikerült műsoros estté rendezett 
a Kaholiktis Olvasókor helyiségeiben, 
melynek minden egyes számát élénk tet
széssel fogadta a nagyszámú közönség.
A műsort táncmulatság követte.

mely
órá

ellen

; pé

Siitóiparosok amnesztiája. A . _
ipari törvénynek a munka megkezdésére 
vonatkozó szigorú rendelkezéseivel, ,~ 
n nuinkükf/.dft idejét reggeli négy 
bán állapította nu-u, sok sütőiparon —  
tétbe került, akik a kenyér és péksüte 
menyek nagyfokú fogyasztására való 
kintettel azok előállítását a megen 
(lettnél korábbi időben kezdték el. Ezért 
az elsőfokú büntetőbíróságok a műnk 
időt áthágó sütőiparosokat magas 
büntetéssel sújtották s gyakran még 
’ adsáirv-sztésbüntetésr* is ítélték. A : 
tő ipari érdekeltségek állandó sürgetésé 
n sütőipari törvénynek a munkakezdet 
unatkozó szigorú intézkedéseinek a rnc 
áltoztatását a kereskedelemügyi minis* 
r csak a közelmúltban enyhített 

képen azzal a törvénnyel, no ly a munka 
kezdetet reggeli három.órától engedi un
......1 az intézkedéssel szemben azonb;
méltánytalannak látszott azon sütőipar 
sok loiyzote. akik a munkaidő áthágá 
sátért lettek megbüntetve. Ezért 
mányzó azon sütöiparosokat .akik 1929 
•vi január hó 24 előtt a munkaidő áth 

irt jogerősen ítéltettek el. amneszti
bán részesített .

Képviselőtestületi ülés Sátoralja 
ujhelyen. Sátoraljaújhely r. t. város kép
viselőtestülete ma d. u. 4 órakor rendi 
közgyűlést tart. melynek érdekesebb tái 
gyai :  megüresedett bizottsági helyekbe 
öltése. —  a polgárin*stor előterjesztése 
vármegyei hozzájárulás mérséklése ér< 
<é.lx*n. —  javaslat a városi felső keresi 
leimi iskola államosítása esetén az iskola 
•1 helyezésének, fentartásának és dolog 

kiadásainak vállalására. —  a polgármes 
tor javaslata F  o d o r  Gyula  ̂ adóügyi 
jegyző végelbánas alá vonása iránt. - A 
képviselőtestület kedden. 19-én <t u. négy 
órakor rendkívüli közgyűlést tart. mely
nek egyetlen tárgya a megüresedett ki 
adói állás betöltése.

—  Pályázat. A  miskolci Kereskedelmi 
,,, Iparkamara pályázatot hirdet egy 600 
(hatszáz) pengős külföldi tanulmányút! 
ösztöndíjra, amelyet olyan kamarakerű 
let beli (Miskolc, Abnuj-. Borsod-Crömör

[eves-. Zemplén vm.) önálló kereskedő 
ek fog odaítélni, aki szakmabeli ismerő 

uinek gyarapítása céljából külföldön 
óhajt tanulmányokat folytatni. A  pály 
zati kérvények, melyekben u külföldi t 
nulmányut helye és célja tüzetesen meg 
jelölendő, a Kereskedelmi és Iparkamara 
hoz címezve legkésőbb folyó évi március 
hó 1-ig nyújtandók be a Kamarahoz.

—  Elütötte a ródli —  meghalt. G 
ó c z y István Sátoraljaújhelyi petro-

leumgvári munkás hazafelé igyekezett a 
Szabadsági éren át. A  lejtős téren többen 
ródli ztak. Az egyik ródli elütötte Gánó- 
ezyt. aki leesett és eszméletlenül fekve 
maradt. Kórházba szállították, ahol meg
állapították. hogy koponyaalapi törést 
szenvedet és ahol bárom nap múlva meg
halt. —  A halálos szerencsétlenséget oko
zó fiatalkorú ródlizók ellen az eljárás 
megindult.

__Kitünően sikerült a nöiszabók mű
soros estje. A  miskolci ipartestület női 
szabószakosztálya február 16-án. szomba
ton este kitünően sikerült, tánccal egybe
kötött műsoros estét rendezett. K o v á c s  

■mér bevezető beszéde után S z i l á g y  
vzsö hazafias melodrámája válott k 

nagy sikert, melyet A  d 1 e r Büskc kisert 
zongorán. A  szakosztály ügyes műkedve
lő gárdája Yadnay László a „N yú l" cimü 

•dves bohózatát mutatta be. A  szereplők 
li 11 m a n n Jakab. B e n d a  Anci 
óh I s t e t t e  r Miklós. K o m  Berta

lan, K  o h n Lajos. P o l n t s e k  Jolán, 
akik a rábízott feladatukat ügyesen oldot
ták meg. Szerencsés gondolat, volt a ren
dezőségtől. hogy fölkérte Szabó Gizit 
Szirmai Vilmost. Zilahi Pált, Kristóf Te- 
rcneot és Békés Antalt a Nemzeti Színház 
tagjait, továbbá Miillcr Mátyást, a szín
ház karnagyát az előadáson való közre
működésre. akiknek a fellepte nagyban 
hozzájárult ahoz. hogy az igy is fényesen 
sikerült estet még jobban emelje. Műsor 
után reggelig tartó tánc következet.

* Gyorsirástanitás. M a y e r  Arnold 
oki. gyorsirástanitó, budapesti szak inté

sek volt oktatója, abszolút eredmény- 
1 1anit Rndnni egységes gyorsírást, 
ekezni gróf Apponvi Albert-utca 59. 
a. lehet.

—  A sátoraljaújhelyi Izr. Nöegylet 
műkedvelői szinelőadást rendez ma este 

órakor az uj szinliázban. melyen Ver- 
•uill és Bori* kitűnő háromfelvonásos 

»ka. ,,Az ügyvéd és fér je " kerül

Elér
De

igját 
szinr*.

—  Halálozás. E hó 11 én délben szív 
bzélhüdés kövckeztélx n l ’jhelyen elhunyt 
F ö l d e s  Albert p. ti főtanácsos, pénz 
ügyig, helyettes. Az f »  éves tisztviselő 
hivatalából ment hazafelé és útközben 
tért egy trafikba, ahol cigarettát vett 
trafikból kilépve összeesett és ;i hirtelen 
elökeritett orvos már csak a halált ál 
pithatta meg. Az elhunyt pénzügyigazi:, 
tóhelyettes egyike volt a legkiválóbl 
tisztviselőknek. Széleskörű tudás párosult 
benne szint* hihetetlen munkabírással 
munkaszeretettel. Nagy részvét mellett 
kísérték 12-én utolsó útjára. Temetésén 
pénzügyi tisztviselői kar testületileg je 
lent meg. inig a többi hivatalok képvisf 
tették magukat. —  A pénzügyminiszté 
rium táviratilag fejezte ki részvétét, rnc 
Ivet Zboray pénzügyignzgató közvetítő 
az özvegyin /.. —  Halálát özvegyén és két 
gyermekén kivül kiterjedt rokonság 
köztük sógora, dr. K á r p á t  Zoltán 
kiváló dalköltö gyászolja.

Dr. F  ii z e s s é r y Zoltán ügyvéd. 
Nemzeti Hitelintézet sátoraljaújhelyi 
fiókjának igazgatója, pénteken. 15-éi' 

vés korában, rövid betegség után 
hunyt, F ü z e s s é r y  dr. jelentős szere
pet játszott hosszú időn át a város köz- 
létében. Tagja volt n képviselőtestüle 
iek. a törvényhatósági bizottságnak, hat 

sági biztosa az. ipartestületnek, elnöke 
Tűzoltó Egyletnek stb. A  Friodrich-féle 
választáson kisgazdapárti programmal 1 
pett fel. de kisebbségben maradt. Nehány 

lőtt lábát törte, aminek következtébe 
ballába merev maradt. Azóta visszavonult 

társadalmi szerepléstől és csak n köz
ügyekben vett részt. Halála megyeszerte 

gy részvét; t keltett. —  Hétfőn fogják 
temetni Csalogány-utca 2. sz. alatt lévő 
lakásáról.

Szombaton délben a budapesti Verő 
bély-klinikán meghalt M e c z n e r Béla 
ny. főispán. Zemplénvármegye által ki
küldött felsőházi tag felesége sz. M i k 
l ó s  Luiza. A 73 éves korában elhunyt 
úrnő a régi magyar nagyasszonyok fajtá
jából való volt.. Nagy műveltség egyesült 
benne nemességgel, szeretetreméltósággal 

páratlan jji szívvel. Hosszabb idő óta 
betegeskedett. A  múlt héten felvitték 

■hely-klinikára, ahol epekő-műtétet 
végeztek rajta. Elgyengült szive azonban 
i sikeres operáció ellenére is felmondta 
i szolgálatot. Halála nagyszámú és elő- 
telő rokonságot, köztük a M e c z n e r 
5 o r n á t h-. D ó ku s- és S z e g h \ 

családokat borította mély gyászba. Bor- 
n á t h Aladár alispán anyósát gyászolja 
tz elhunytban, akinek holttestét haza
szállítják.

* Zsedénvi Gyula fénykép-műter
me, Széchenyi-u. 105. I. cm. G\ Magyar 
Olasz bank fölött.

—  Kinevezés. A belügyminiszter dr.
B u d a y Istvánt Zemplénvármegye tb 
főszolgabiráját. volt főispánt titkár, aki 

y év óa a belügyminisztériumban tolj* 
sit próbaszolgálaot, miniszteri segédtit 
kárrá nevezte ki.

Tizenöt napi fogházra Ítélték a 
nagyanyát az unoka haláláért. Töpörö
dött öreg asszony állt a bíróság Dolinay- 
tanácsa előtt gondatlanságból okozott 
mberöléssel vádolva, melyet az által kö- 
etett el. hogy hároméves kis unokájára 

ki felügyeletére volt bízva, nem vigyázott 
léggé és a gyermek a Sajóba fűlt. Nem 
rzem magam bűnösnek —  mondja sírva 
hetvenéves Kassai Tmréné a bíró kérdő
re. —  Kis unokámat jobban szerettem, 

mint saját életemet. Ha valakinek fá j az 
halála, az én vagyok. Nem tudom, ho

gyan történhetett. Ott volt mellettem kint 
az udvaron, hogy került a Sajó felé. azt 

ni napig sem bírom megérteni, ó  lett 
olna egyetlen örökösöm, most senkim 

sincsen. Azt hittem, hogy ezt a napot nem 
fogom mesélni, hogy unokám haláláért 
vádolnak. Az ügyész fenntartja a vádat.

bíróság Ítélethozatalra vonul vissza 
Rövid tanácskozás után Ítéletet hirdet 
Kassai Inirénét az unokája haláláért ti
zenöt. napi fogházra Ítélte, azonban az 
Ítéletet háromévi próbaidőre felfüggesz
tette. Az Ítélet jogerős.

—  Nagy tűz a Császta pusztán. Ungár 
Tzsó Osászta-pusztai birtokán pénteken 
este veszedelmes tűz pusztított. A tűz 

artnlékn lett egy 12 méter hosszú hntnl- 
inns istálló, melynek padlásán rengeteg 

nnyiségü termény volt felhalmozva. Az 
állatállományt az utolsó pillanatban sike
rült az égő istállóból kimenteni. Az istálló 
megmentésére gondolni s* in lehetett, tel
jesen leégett, a kár biztosítás utján meg
térül.

—  Nagygyűlés Sátoraljaújhelyen a to
kaji bor érdekében. A tokaji bor külföldi
védelmének megszervezése, illetőleg az «  
célból alakítandó egyesület megalakítása 
ügyében Sátoraljaújhelyen a városháza 
tanácstermében február hó 21 én, déelőtt* 
10 órakor nagy alakuló gyűlés lesz. A 
közgyűlésen dr. S z é 1 1 József főispán el
nököl. Az előkészítő bizottságban bent. 
vannak báró M a i l l ő t  Nándor ország
gyűlési képviselő, dr. L c h o c z k y  Sán
dor kir. kúriai biró, a sátoraljaújhelyi 
kir. törvényszék elnöke, báró W a 1 d- 
b o t t  Kelemen felsőházi tag. B o r s a i  
Miklós a „Woinhiindler M. budapesti bor
kereskedelmi cég" beltagja. D i ó s z e g i  
János nyug. belügyi helyettes államtitkár. 
ilr. F a z e k a s Oszkár budapesti ügyvéd, 
a ...Magyar Védjegy-Szövetség" ügyésze 
és Z i m ni e r m a n n Jakab bornagyke- 
reskedö.

Jeanne Marié Darré hangversenye.
Február 19-én. kedden este 8 órai kezdet
tel a zenepalota hangversenytermében 
rendezi meg a Lévay József közművelő
dési egyesület J e a n n e M ár i t *  1) ar r é- 
nak. a kiváló zongoraművésznőnek hang

i-senyét. akit a mull évben már ni cg ói
mért Miskolc város közönsége, amikor is 
akkora szeretettel és lelkesedéssel, olyan 

: ünnepléssel halmozták el, ami Mis
kolcon egészen kivételes és ritka siker 

le. A február 19-iki hangversenyének 
műsorán a zongorairodalomnak legcsillo- 
góbh értékei szerepelnek és pedig legna
gyobb részben Miskolcon még alig hallott 
számok. A hangverseny iránt már is vá
rosszerte páratlan és szokatlan érdeklődés 
nyilvánult meg. Az előadásra jegyek Fe- 
renezi B. könyvkereskedésében válthatók.
A Lévay József Közművelődési Egyesület 
tagjainak 50 százalék kedvezmény.

—  A  női szabószakoszály köszöneté. A
február 16-án az iparoskürben megtartott 
műsoros estünkön -közreműködő színmű
vésznőnek és művész uraknak és Sebes
tyén Mihály színigazgató urnák, ki szivet* 
lözékenységböl átengedte a színház tag

jait. ezúton mondunk hálás köszönetét.
A női szabószakosztály vezetősége.

—  A  mindszenti templom megrepedt 
tornyának megvizsgálására s kegyúri
kincstár megbízásából február '-én Mis
kolcra jöttek Lux Kálmán dr. műegyete
mi magántanár és Rékav Frigyes, kir. 
pénzügyi tanácsos. Megállapították, hogy 

torony részéről momentán semmi vesze
delem nem fenyeget. A  repedést az idézte, 
elő, hogy az orgona építése alkalmával 
lvágták a tornyok közt lévő falkötő va

sat. amelyet most helyre kell állítani és a 
templomudvart csatornázni kell. Ezt a 
munkát a pénzügyi kincstár rövidesen el 
is rendeli. »

Baranyay Károly dr. uj jogi tanul
mánya. A napokban igen érdekes jogtu
dományi munka hagyta el a sajtót. B fi

n n é  a y Károly dr. a miskolci törvény
szék bírája —  aki eddig is nagy ered
ménnyel dolgozott a jogi irodalom terén 

;i jogásznevelés reformjáról rendkívül 
alapos, tudományos érvekkel és adatok
kal alátámasztott értékes munkát bocsá
tott közre, mely hivatva van arra, hogy a 
jogásznevelés problémáját közelebb vigye 

megoldáshoz.

—  Nyugdíjasok gyűlése. A  Nyugdíja
sok Országos Szövetségének miskolci cso
portja S z ü e s Gyula nyugalmazott igaz- 
gató-tanitó csoportolnök vezetésével u 
árasháza nagytermében népes közgyű

lést tartott, melyen többszáz különböző 
nVgóriúju nyugdíjas és nyug béres vett 

rész. A közgyűlés a nyugdíjasok aktuális 
kérdéseivel foglalkozott, megalkotta a 
helyi csoport alapszabályait, megválasz
totta tisztikarát és központi kiküldötteit.
X agyon éles ki fakarfások hangzottak el 
amiatt, hogy Bethlen István debreceni be- 

ide ellenére még mindig nem orvosolták 
régi nyugdíjasok sérelmeit és a Kansz.
> n. mely inkább csak az aktív tisztvise

lők érdekeit istápolja, de semmit se tese 
molyán a nyugdíjasokért. Elhatározták, 

hogy a nyáron a szegény nyugdíjasok, öz- 
gyek és árvák javára gyűjtést és népün- 
pélyt rendeznek.

* Az Ojság uj száma mulatságos kriti
kát közöl a Mnrtinogieesről és a színhá
zik egyéb szomorúságairól. Az aktuális 

politikai viccek és a Miss Európa mélta
tása romok, Sokorópátkai levele kacagta
tó és a hét slágervicce a szép női térdek
ről közérdek. Mutatványszámot ingyea 
küld n kiadóhivatal. Budapest. VT.,
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—  Letartóztattak a csehek eg-y újhelyi
fiatalembert. Ntufeld Jenő 20 éve# sáor- 
aljaujhelyi lakos határátlépési igazol- 
Tánnyal a közelben lévő Lndamóera ment 
rokonai látogatására. A cseh csendőrök 
igazoltatták és mivel leventeigazolványt 
lalálak nála, letartóztatták és a kassai 
ügyészség fogházába szállították.

• Csendőr után szalad, tovajt kiált 
minden gazda, ha valakit talál, aki gyü
mölcsösét dézsmálja. l)c tétlenül nézi azt. 
hogy gomba- és rovarkártevők és az elle
nük való helyes védekezés ismerete —  
megvéd ezektől a tolvajoktól is. Ha elol
vassa Illés Lajos gazdasági tanár által 
írott „(rjüjiiölesvédelem** eimü gyönyö
rűen kiállított kis füzet második kiadá
sát, és követi útmutatásait, biztos, hogy 
nem lesz sem férges, sem rothadt gyü
mölcse. Minden komoly érdeklődőnek in
gyen és portómentesen megküldi Mező
gazdasági r. t. Budapest. X., Hölgy-u. 14. 
ó-utca 12.

—  Mennyi Szerbia állatállománya? A 
múlt év elején végrehajtott összeírás sze
rint, Szerbia állatállománya : 3.73 millió 
szarvasmarhából, 2.77 millió sertésből, 
2.73 millió juhból, 1.12 millió lóból és 16 
millió szárnyasból állott. Ebből a kimuta
tásból leginkább az az érdekes, hogy 
Szerbiának zilált agrárviszonyai között 
is sikerült már a baromfiállományról 
megközelítő kimutatást szerkesztenie, arai 
minálunk mindezideig egyáltalán nem 
történt meg, mert baromfiak létszámát 
feltüntető statisztikáról nálunk senkinek 
sincsen tudomása.

• A Pesti Tőzsde uj száma cikket kö
zöl Schiffer Miksa uj vállalkozásairól, az 
OFA, a Nasici nagyarányú terjeszkedé
seiről, az Urikányi. a Beocsini, az Auer, a 
Bauxit, a Drasche. a magkart el, a haris
nyagyárak tranzakcióiról, az autóváltók
ról szenzációs információk számolnak be. 
C z u k o r  Béla az amerikai kötvénypiac
ról és Annuitás kölesönéről nyilatkozik. 
S e r  b á n  Iván a gabonahatáridöüzletről. 
K o v r i k  Béla az elismert nyugdíjintéze
tekről. Elsőnek közli a lap a gabonahatár- 
időüzletbcn bekövetkező reformokat és az 
egész biuaüzletröl fontos tudnivalókat kö
zöl a Pesti Tőzsde. Roppant érdekes textil, 
autó, biztosítási, vas- és gépipari rovat egé
szíti ki a lapot. Ara 40 fillér. Mindenütt 
kapható.

—  Mitől függ az ember egésznapi
munkakedve? Csodálatos gép az emberi 
szervezet! Ha már a reggelinél megfelelő 
értékű táperöt veszünk magunkhoz, nyu
godtan nézhetünk elébe a napi elfoglalt
ságunknak. Nem is himlők, hogy egy csé
sze zamatos, tápdus és üdítő reggeli kávé
ban mily nagy erőforrás rejlik. A Meinl- 
cég szakemberei már régen felismerték n 
kávénak ezen csodás sajátságát és az álta
luk szakszerűen összeválogatott nemes 
fajtájú kávékeverékeket hozzák forga
lomba. A  Meinl-cég helybeli (Széohenyi- 
utca 15. sz. alatt) fiókja módot kíván 
nyújtani mindazoknak, akik még nem is
merik nagy elterjedtségnek örvendő árui
kat, hogy azokból Ízelítőt vehessenek s 
éppen ezért ott, folyó hó 18-án tea-. 19-én 
kakaó. 20-án pedig kávépróbafőzés lesz, 
amelyre a fogyasztó közönséget ezúton is 
tisztelettel meghívják. Az izelitőpróbn 
teljesen díjtalan.

—  A nagy hidegtől eredő mezőgazda-
sági kár. Budapestről jelentik: Az OMUE 
leguujabb jelentése szerint a nagy hideg
től eredő mezőgazdasági kár nagysága 
még nem állapítható meg pontosan, egy
előre csak következtetni lehet. Valószínű 
azonban, hogy főleg a dombos vidéken, 
ahol a szél elhordta a havat, vagy ahol a 
jég kéreg fagyott az ősziek fölé, nem lesz 
elkerülhető a károsodás. Ebben az esetben 
nagyobb területeket kell a tavasziak alá 
kiszántani.

Fagyási bántalmak kezelése
A  kezeken és lábakon mutatkozik. Kezdődik 
vörösses, liloszinü tóitokkal, elhanyagolás cm- 
tón kelevények támadhatnak. A  fagyási bán- 
talmnk gyors eltüntetésére szolgál .‘ {literese- 
leg  lábvizben feloldott jó  evőkanálnyi -Szent 
Rokus-só, melyben a fagyos testrészt lefekvés 
előtt áztatjuk. Igen előnyös, ha a fagyos lá
bat könnyen megmaszirozzuk egy kis vaze
linnal. azután jó  meleg ruhával betakarjuk. 
A  fogyások megelőzésére ajánlatos a lábat jól 
megedzeni. E  célból mindazoknak, akik télen 
sokat állnak egy  helyben, nedves, sáros talajon, 
ajánlatós hetenként egyszer egy Szent Ró- 

kus'lábfürdöf venni.

János vitéz és lluska megelevenedése
A Terézköruti Színpad gyermektársulatiínak vendégjátéka

a miskolci Nemzeti Színházban ftgfg _____

Gyerekek játszották n színházban a Já
nos vitézt. Nem csodagyerekek. Hanem ked
ves. egyszerű 8— 10 éves kislányok, pöt- 
tümnyi kusti uk, akiknek tudatában még 
nem határolódott el. éleseit a mese és az élet, 
az álom és «  valóság. Életre, csodás, eleven, 
üdítő életre keltek a .színpadon Petőfi fan
táziájának színes, magyar földbe gyökered
zett alakjai. Ilyennek, csakis ilyennek kép
zelhette Petőfi Kukorica Jancsi és lluska 
mesés, csodálatos szerelmének történetét, 
ahogy azt ezek a még a lelkűk, tudatuk 
életük minden gyök érszálával még a mese
világban élő gyerekek valóságba varázsol
ták. Egyetlen jelző értékelheti csak át tel
jesen ezt az előadást: elhitető volt. Fiihit
tük. igaznak, valóságnak éreztetik abban a 
pillanatban a mese minden szavát, mert 
ezek u pöttöm kis gyerekek, liliputi törpék, 
a nagyszere pl okhoz képest, nem játszották, 
hanem átélték, lelkűk minden rezdülésével, 
minden mozdulatukkal, minden benyomás
ra oly érzékenyen rezonáJó idegszálaikkal 
igaznak érzékelték és érzékeltették a mesét.

Az előadás, melyet Iiobicsck rendező fo
gott össze ügyes, szakavatott, mesteri kéz
zel, végig biztos és gördülékeny volt. János 
vitéz szerepét a kilencéves Habos Évi ját
szotta, kedvesen, annyi színjátszó erővel, 
bájjal és biztonsággal, hogy az szinte meg- 
elevenedése, életrekclése volt Petőfi és Ka
csok Pongrác János vitézének, élet már és 
nem játék. Pompás, kiforrott alakítást
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Ma, amikor az influenza-járvány mind
inkább fenyegető mérvet ölt. s amikor nyil
vánvaló, hogy az influenzát a tömegek, a 
szoros érintkezés, súrlódás, egymásra lehe- 
lés terjesztik, —  különösen két dolog ra
gadja meg a figyelmüket.

Az egyik az orvosok ama figyelmeztetése, 
hogy az emberek kerüljenek minden olyan 
helyet, ahol a tömeges és szórás érintkezés 
veszélyének, tehát a fertőzés fokozottabb 
lehetőségének vannak kitéve. .1 másik a 
társadalombiztosító intézeti orvosi karnak 
a tagok számára kiadott és a járvány elleni 
védekezésre kioktató felhívása, melyben 
többek között ama pikantéria is foglaltatik, 
hogy aki csak teheti, lehetőleg, ne nagyon 
keresse fd  a Társadalombiztosító Székhá
zát.

Ebben a figyelmeztetésben a legnépe
sebb kritika foglaltatik: egy népjóléti in
tézmény helyiségét lehetőleg kerülni kell - 
épen a népjólét érdekében!

Lapunk egyik számában foglalkoztunk 
azzal a szomorú állapottal, hogy a Társa
dalombiztosító Intézet miskolci székhaza 
minden tekintetben nemcsak teljességgel 
alkalmatlan arra a feladatra, amelyre hi
vatva lenne, hanem adatokkal, megtörtént 
konkrét; tényeket felsorolva mutattunk rá 
arra, hogy egy járvány esetére épen a szo
ciális és népjóléti célokra rendelt legna
gyobb társadalmi intézmény székhaza az. 
amely terjesztője, sőt fészke lehet a rá

adott Erdélyi Edit a gonosz mostoha sze
repében és sok tapsot aratott eredeti tánc* 
számáva.l. Talán a legbájosabb Dévay Mug- 
duska volt a kis lluska, a gyennektrupp 
legfiatalabb és legkisebb tagja, aki olyan 
meggyőző é.s eleven hangokat fogott meg, 
hogy elbájolta é.s magával ragadta az egész 
nézőközönséget., kicsinyeket és komoly 'fel
nőtteket egyaránt. A francia királykisasz- 
szony szerepében a már tízéves Winkler 
Lili olyan értékeket, olyan színjátszó való- 
rüket, meleg bársonyos hangot mutatott, 
melyek bármely komoly, nagy színésznőnek 
is igaz dicséretéiv válna. A hétéves Kiss 
Ilonka végtelenül komoly és .,stramm" strú- 
zsamester s hét évét igazán meghazudtoló 
erővel cipelte a nehéz zászlót.

Az egyetlen férfi tag, Rubits Nándor 
Bagó szerepében sokszor könnyekig meg
hatotta átérzett, meleg játékával a telt 
házat.

Egész előadás alatt vaalmi szokatlan me
legség töltötte be a színházat. Ritkán volt 
ilyen közel egymáshoz a színpad és a néző
tér, ritkán találtak ennyire egymásra „szí
nészek" és közönség. Talán a szokatlan me
legséget az okozta, hogy bámulatosan keve- 
redet-t a játékban a mese és az igaz átélés, 
az álom és a valóság érzése, a felnőttek pe
dig megtalálták az utat. az ösvényt, régi, 
gyermekkori emlékeikhez s talán ez csalta 
szemükbe a könnyeket.

hogy mennyire igazunk volt, maga a Tár
sadalombiztosító Intézet orvosi karának fel
hívása igazolja.

Miskolc város dolgozó társadalmának te
kintélyes hányada —  akár tetszik, akár 
nem tetszik, - - kénytelen felkeresni a 
Társadalombiztosító helyiségeit, akár sa
ját orvosi, vagy pénzbeli ellátása, akár já
rulékfizetései miatt, —  s nem tudja elke
rülni, hogy a szűk csigalépcsőn, vagy a vá
róteremben szorongva, tülekedve, haza ne 
vigye a fertőző bacillust felesége —  gyer
mekei közé. Hiába az orvosikar jóakaratú 
figyelmeztetése, ezt elkerülni nem tudja és 
a maga s családja fertőzésével bűnhődik 
kötelesség! adásáért.

Vájjon, amikor ez igy van s ez tudva, 
ismert dolog, lehet-e efelett napirendre 
térni? Miskolc város közigazgatási bizott
sága már egyszer foglalkozott a kérdéssel, 
de egy egyszerű határozattal még nincs el-

tézve az ügy,
A törvényhatóság közgyűlésének, ami

kor szó lesz az influenza járványról, nem 
szabad megelégednie egyszerű statisztikai 
számadatokkal, hanem a járványt okozó, 
vagy elősegitő tényezők, okok megszünteté
sét kell erélyesen követelni.

Nemcsak Miskolc város veszélyeztetett 
polgáriságának, hanem a nagy fontosságú 
ntézménynek is használunk azzal, ha eré

lyesen követeli a törvényhatósági bizottság 
a mai áldatlan, közveszélyes állapotok meg
szüntetését és uj, alkalmas székház építé
sét, amire minden lehetőség meg is van.

Összeállították a Franciaország 
elleni válogatott csapatot

Budapotit, február 17

A vasárnapi tréuingmérkőzések alapjai 
következőleg állították össze a vasáru a | 
Franciaország ellen kiálló magyar esu 
patot:

Beszedu —  Fogl, Dudás Borsányi. Bu 
kovi, Bcrkessy— Tilzl, Takács 11., Kalma 
Ilirzer— Tieska. Tartalékok: Dénes, Sen 
kcy I.

Budapesti tréning mérkőzések
Ferencváros— III. kér. 3:3. (FéJid<. 

2:3 ) Az Üllő-úti pályán 2000 néző jelenlé
tében lejátszott profimérközéson egyik 
csapat sem árult el nagy formát.

Kispest— Vasas 5:1 (3:0;.
Hungária— Pesterzsébeti Húsos 4 4

( 1 :1).

Budai 33-as— Józsefváros 13:1.

-----------ÁRVERgSnaS5S?i5£igY------------
Miskolc th jf. város záJogintózote közhirr- 

toszi. hogy az 192S. óvL december hó .ál ig le
járt, eddig ki nem váltott, vagy meg- nem h<xv. 
szabin tolt zálogtárgyak u folyó év i március ho 
5 éa délelőtt 9 órakor megtartandó nyilvános át 
verésen el fognak adatni.

Az árverésre kerülő zálogjegyek számai a. 
iparhatóság, valamint a zálogintézet hivatalé.- 
helyiségében (Széehenyi-utca 49.) ki vannak 
függesztve.

Miről az érdekelteket azzal értesítjük, hogy 
lejárt tételek az árverés napjáig kiválthatók. 
N agy m eghosszabl* itható k.

Mis köb*, 1929. évi február 16.

Miskolc th jf. város 
Zálogkölcsön Intézete

Miskolc thjf. város polgármesterétől.
5644—ki. 1929. szám.

P Á L Y Á Z A T I H IRDETM ÉNY.
M iskolc th jf. város mérnöki hivatalánál e l

halálozás fo ly tan  megüresedett főmérnöki á! 
lás ia  pályázatot hirdetek.

A z  állás kezdő javadalm azása az 1927. év 
9000. M . E. rendelet a lapján a V i l i .  fiz . őszi. 
3 fokozata, ennek m egfe lelő lakáspénz és esu 
lád i pótlék. Ezenfelü l nyugdíjba be nem szó 
m itható év i 1800 pengő munkaátnlány. A/ 
1927. év i V . t. c. alapján a város közönség! 
m ég havi 103 pengő )>ótilletményt állapított 
meg. A z  e tárgyban hozott közgyűlési határo
zat kormány hatósági jóváhagyás alatt áll.

I ’áyázóknak az 1883. év i I. t. c. 10. $-ábar 
elő irt m inősítéssel és pedig a varos szervezel 
szabályrendeletének 252 $-a alapján építész 
mérnöki oklevélle kell birniok és cgalább bá 
rom év i gyakorlatot kell ignzolniok.

Pá lyázók  korhatára a városi szabályrende
let szerint 40 év, ezentúl a közgyűléstől előzi 
tcsen kikérendő korengedély szükséges.

Pá lyázók  kötelesek m agyar á llam polgársá
gukat, életkorukat, családi és egészségi á lla
potukat, törvényszerű minősítésüket, edd ig  
akalniu/.tatásuknt, valam int erkölcsi és {w>li 
tikai megbízhatóságukat igazoló okmányokat 
pályázati kérvényükhöz csatolni.

A  pá lyázati kérvények alapján a város fő 
ispánja által történő kinevezés élethossziglan 
ra szól.

Pá lyázati határidő 1929. év i március hó 
5-ike, d. u. 2 óra, ameddig a város főispánjá
hoz cím zett és kellő leg  fe lszerelt pályázat 
kérvények a polgárm esteri iktatóba benyúj
tandók.

Miskolc, 1929. évi február hó 11.
Dr. Hodobay Sándor,

polgármester.

6.42.3—ki. 1929. szám.
K IAD Ó  Ü ZLE TH E LY IS É G EK

A Soltész Nagy Kálmán -utcában építés alatt 
álló két városi bérházban folyó évi auguaztti
ltó I töl tíz üzlethelyiség bérbeadandó.

Felhívom mindazokat, akik ezen üzlethelyisé
gekből bérelni óhajtanak, hogy ezen szándéku
kat a bérbevenni szándékolt helyiség megjedö 
lése és annak közlése mellett, hogy az üzlet 
helyiséget mily célra kívánják használni, — a 
városi gazdasági ügyosztályhoz 8 nap alatt je
lentsék be.

A helyiségek építési terve a gazdasági ügy 
osztályban megtekinthető.

Miskolc. 1929. évi február 16.
Dr. Hodobay Sándor 

polgármester.

F E L S Ö M A G Y A R O R S Z Á G I  H Í R L A P  
XXXII. ÉVI-. 1. SZÁM 

Szerkesztés és kiadásért fe le lős : 
L Á N C Z I  Z O L T Á N

Szerkesztőség és kiadóhivatal : Sátoralja
újhely, Kozinczi-utca 5. szám, telefon 10. 
Miskolci szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Széchenyi-utca 12. szánt, te lefon: 8—86.

Nyomtatta a Magyar .lövő Nyomdaüzem 
és Lapkiadóvállalat It.-T. Miskolcon. 

Műszaki iga zga tó : if'j. Lu dvig  István

gáÍvnak. Nos: a járvány elkövetkezett, s 

_ T e le to n :lt .1 IJ  | flpoLLÖ F ,l m s z in h A z  | [ Tolelon: 11-11.

Iván Mosjoukine grandiózus mesterművei

A CÁR GÁRDISTÁJA
Regényes történet a fehér cár birodalmából, drámai világattrakeió 12 felvonásban. 

Rendezte:
WLADIMIR STRICHENSKY.

Á  iX ' ái i Oroszország idejében játszódik. A  mese középpontjában Ivtui Mosjoukine 
all, alig van szerep, amelyen Mosjoukine ne szerepelne és amelyben a nagy színész 
tökéletes, inegrázóan értékes alakítást, ne adna. A  női főszereplő: Carmen Borii, a né
met tilmszinesz női gárda egyik ifjú. de nagyjelentőségű tagja. Modern, fényes kiállí
tás. orosz millió. A film kiállítása elsőrangú, rendezése semmi kívánnivalót nem ltagv 
maga mögött.

Ezenkívül:

D Á R I U S  B I R O D A L M A
________________________ (E «ü«t oroszlánok országában.)

Jón! Harry I.iedke parádés szerepe : Jön!

A Modern Casanova és a „Galamb a viharban11
Lillán Gish.

A z előadások kezdető hétköznap fél 5, fél 7, fés 9, vasár- és ünnepnap fél 3, tél 5, fél 7 és fé l 9

Járványfészek, ragályi terjeszt a 
Társadalombiztosító épülete

Sürgős intézkedésre van sotlkség — A törvényhatósági bizottság 
foglalkozik a tűrhetetlen helyzettel,
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