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Harcunk a napilapért 3 :0 -ra  kikapott a magyar csapat Parisban

Hétfő, 1929. február 25.XXXII. évfolyam, 8. szám.

Napilapot akartunk indítani. Napila
pot, amely az eseményekkel állandó kon
taktusban van és minden nap belevágja, 
belebasitja a maga minden érdekeltség
től. minden párttól, trösztöktől és kartel- 
lektől független s egyedül a közérdektől 
vezérelt véleményét, komoly és objektív 
kritikáját az utcába, a közvélemény kiala
kulásába. A szándék • gvelőre szándék ma
radt. Mint ahogy minden komoly igaz és 
nagvrntörő szándék, mely nem pontosan 
egyirányú és párhuzamos a kormány po
litikájával. eleve elhibázott és kudarcra 
kárhoztatott. Nem sikerült, nem valósul
hatott meg a szándékunk, bármily nemes, 
nagy és nemzetépitő célokat tűztünk is 
magunk elé. mert a kormánv az. l Tr 1929- 
ik és a ..konszolidáció" immár tizedik esz
tendejében még mindig él a kivételes ha
talommal s fentartja magának diszkrecio
nális jogként még ma is a lnvénditá® enge
délyezésének mindenütt a világon elv ter
mészetszerű s a háború előtt nálunk is 
minden polgárnak természetes és semmi 
külön kormánykegyhez nem kötött jogát.

Most. amikor már végre Zsitvnv T i
bor i ga zsá gü gym in iozter a legrövidebb 
időn belül tető alá akarja hozni a Javas
latot. melv minden képtelen és abszurd 
büntető szankciója, úgyszólván minden 
szót és gondolatot guzsbaVötő paragrafu
sai ollenére is számunkra a harc. a küzdés, 
az élet lehetőségét, a napilao megindulá
sának lehetőségét Jelenti, most mindon 
erőnket és energiánkat a nanilap clőkészi- 
téséro és beszervezésére aknrink fordítani. 
TTogv a napilap már megindulásánál be
szervezett orgánum, tettekkel ténvező le. 
hessen, melv a háta mögött álló ungykö- 
zöncég tudatának hatalmas morális ener
giájával. a közvélemény mindennél hatal
masabb ereiével hallathassa hangját min
den közérdekű kérdésben.

Hisszük és reméljük, bogv Csonka-Fel- 
sőmagvarország nagyközönsége mellénk 
áll és segítségünkre lesz úgy most. mint a 
saitótörvénv megszavazása után. amikor 
minden erőnkkel és akaratunkkal, min
den gondolatunk és energiánk tel les felni- 
zásával és megfeszítésével indulhatunk 
karéba nagv és szent eél iáinkért: a reví
zióért. a Tlotbermere-gondolat kiteliesedé- 
seért. a jobb és boldogabb magyar életért, 
a nvomorgó és éhező száz°zrek kenyérhez 
juttatásáért, a tengődő, vegetáló ipar és 
keroqkedelem talpra állításáért, a garáz
dálkodó és gazdasági rablóhndjáratot 
fo lya tó  kartellek és trösztök megrend- 
szabálvozásáért. a közélet tisztaságáért, 
a köTczabadságok teliességének belvreál- 
litásáárt. a mesterségesen elnyomott, el- 
foitott liberalizmus és Ko«sutb-knltusz 
reussauszáért, a demokratikus, boldog 
Na"vmagvarország kiéniféaért. De, bogv 
P7eVárt n eélokért küzdbeskünk telies 
erőnkkel és minden energiánkkal, vár
nunk kell. Mert ma még ezekért a eélokért 
harcolnunk nem szabad vagy legalább is 
csak n hét egyetlen napján lehel.

TV evenit dics. el fog jönni n nan im
már rövidesen, amikor megindíthatjuk n 
nnuílnpot. minden ma még kötelező rezer- 
vál's. minden megkötöttség nélkül mond
hatjuk el véleményünket, komolv és hátor
ban »m kritikánkat minden közérdekű kér
désben. hogy katharsis. tisztulás támadion 
a nvomán s ogv minden izében tisztulta!)!' 
ás jobb. boldogabb korszak.

A űrt lók az első 20 percben estek — A játékidő további részében válogatott csapatunk 
állandó fölényét nem tudta góllá érvényesíteni

A magyar-francia nemzetközi válioga- 
tott futballmérkőzés, mely a tavaszi sze
zonban első komoly mérkőzése volt nean- 
e.-.ik válogatott csapatunk összességének, 
hanem a játékosoknak egyénenként is —  
csúfos fiaskóval végződött. Az n magyar 
csapat, mely nem is oly rég 11:0 arány
ban játszva gallopiroztn le u franciákat, 
most 3:0 arányban vesztesként volt kény
telen elhagyni a pályát.

A magyar csapat minden erős. komoly 
előkészítés nélkül, csupán kondíció tré
ning után indult útnak, azonban igy is bi
zakodó volt a hangulat.

A  mérkőzés első percei igazolták is a 
gyözelmireményekct. Az első tíz percben a 
magyar csapat pompás támadásokat ve
zetett a francia kapu ellen, azonban lö
vései sorra visszapattantak a kapufáról. 
A  tizedik percben azután hirtelen roham
ra indult a francia csapat s mire a magyar 
védelem észretért —  már megszületett az 
első gól. A  magyar csatársor • rre növekvő 
erejű ostromot intézett a francia kapu el
len. azonban eredményt ismét csak a fran
ciák értek el. Két lefutás—  két gól, úgy, 
hogy a huszadik percben a magyar csa
pat állandó fölénye dacára három gól ter

helte inár a hálót.
A francia csapot ki is használta ezt az 

előnyt. Támadni nem támadtak, csak az 
< mlményt akarták megőrizni. vz sike
rült is nekik. Állandó szívós, Kétségbe
esett védekezéssel tartották az eredményt. 
A  kapu elé tömörült francia csapat véde
kező taktikájával szemben a magyar csa
pat technikai és tudásbeli fölény- nem 
tudott érvényesülni.

Állandó magyar fölényben telt el az 
egész második félidő, azonban a labda 
vagy emberbe, vagy a kapufába akadt 
meg —  s az eredmény változatlan maradt.

Wolffékat ellenzékbe szorítja Bethlen
Af Keresztény Gazdasági Párt busz tagja kerül szembe a kormánnyal 

Egységes ellenzéki polgári front van kialakulóban
A politikai helyzetet, melyet már hosszú 

idők óta végtelen, természetellenes, nyo
masztó, fojtott csend ült meg, váratlanul, 
palotaforradalomsBerüleg zavarta meg az 
egyik kormánytámogató pártnak, a k e n e 
tén y gazdasági pártnak éles és kímélet len 
hadjárata a kormány ellen. A kritikai had
járatnak, mely, most. már megállapíthatjuk, 
egy nagyszabású, eleve alaposan átgondolt, 
komoly politikai akció elindulása volt, első 
etappja Emszt. Sándornak, a párt vezéré
nek a Reichspostban megjelent cikke, má
sodik a keresztény gazdasági párt egyik: 
vezérének információi alapján megirt s a 
l«irt. szemszögébe beállított helyzetkép volt, 
most jMHlig Petrovácz Gyulának minden ed
diginél élesebb és kíméletlenebb kritikai 
cikke a Reichspostban, amely miatt u hiva

talos cáfoló hely Petrovácz Gyulát a kor
mánytámogató j>árt egyik tagját, akinek 
szavazatára pedig, mint kormánytámogató 
képviselőére, biztosan számit a kormány, 
destruktívnak nevezi és az emigránsokkal 
helyezi egysorba. Petrovácz cikkének egyik 
legérdekesebb részt' az, amelyben egységes 
ellenzéki front kiépítését sürgeti Rassaytél 
W o lff Károlyig. S a cikk, mint látszik

„Megelégeltem a kormánytámogatásnak ezt a különös módját'

máris jótékony és termékenyítő hatással 
volt a iK>litikai életre, mert Bethlen István 
gróf alább közölt nyilatkozata meg fogja 
szüntetni a keresztény gazdasági párt két- 
laki helyzetét, a pártot, vagy legalább is 
a párt tagjainak nagyobb részét ellenzékbe 
szorítja és igy lehetővé teszi egy egységes, 
guvcrnamontális ellenzéki front kialakulá
sát.

A  politikai életet a keresztény gazdasági 
párt problémája foglalkoztatja, a vasárna
pi nap egyedüli témáját ez a kérdés szolgál
tatja. A z első pillanatban, midőn Petro- 
vácznak a Reichsj>oötban megjelent cikke 
Budajieston ismeretessé lelt —  nyilván
valóvá vált, hogy itt a keresztény gazdasá

gi párt részéről nem szórványos jelenségek
ről, hanem céltudatos, minden részletében 
előre ki tervezett támadásról van szó. Meg
indult ez az ellenzékieskedés Ernst Sándor
nak múlt vasárnapi cikkével a a keresztény 
gazdasági párt tagjainak a Petrovácz l>cszá- 
molóján tartott élesen ellenzéki hangú be

Jegyzetek
Wells nagy világtörténetének egyik leg

érdekesebb fejezete a jegesedé* korszaka, 
mely a vész, a végvcszedelem kényszerű, 
hatalmas erejével s az önfentartás minden
nél erősebb ösztönével űzi. hajtja nz állat- 
csordákat és az ősemberek hordáit le Dél, 
a megváltó, melegebb trópusi vidékek felé. 
Ma csak a kiválasztottak, a rajig és a pénz 
arisztokratái futhatnak, menekülhetnek a 
már szinte a diluvium jégkorszakaira emlé
keztető hideg elől. A tömegeknek útját áll
ják az országhatárok, uz útlevél, vízum s 
annyi hiányzó lehetőség. De a Ma embere 
különben som kényszerül megfutni a hideg 
elől trópusi tájakra. Mert van ellene jó 
védelmi eszköze, fegyvere: a jó táplálkozás, 
ruházkodás és a barátságos, meleg szoba. 
Már akinek van. Mert a Társadalombizto
sító Tntézet pontos és hiteles statisztikája 
alapján megállapíthatjuk, hogy Miskolcon 
a kenyérkeresők, nz állandó munkával bí
rók több mint ötven százalékának havi ke
resete nem éri el a száz p«*ngőt. Ugyancsak 
pontos statisztika állapítja meg. hogy en
nek az oly lehetetlenül kiesinv és szegé- 
nves fizetésüknek több mint 12%-át kell 
még odafizetniök a Társadalombiztosítónak 
és különféle adókra. Igv  tehát n kenvér- 
keresők. a család fen tart ók több mint felé
nek tiszta jövedelme, keresete nem több 
havi 80- 85 pengőnél. Ebbő! a Ró— 85 pen
gőből kellene élnie ogv hónapig — a nor
mális átlagot számítva —- ogv négvszeme- 
Íves családnak, amikor az indexszám sze
rint egv négytagú család heti létminimuma

alig kevesebb ennél.
•

Ezek a keserű, beszédes számok azt mu
tatják, hogy a lakosságnak több mint fele 
a hónap első hetében még élhet szűk és sze
gényes keretek között, a hónap három heté
ben pedig csak tengődhet, vegetálhat: kop
lalhat. S ez nem felületes megállapítás, 
nem egy kiválasztott nyomorgó család tor
zított fotográfiája a Danyi-völgyből, liánom 
a miskolci lakosság több mint ötven száza
léka kereseti viszonyainak, életstandardjá
nak tudományosan pontos, a statisztika kö
nyörtelen igazságával meghúzott grafikon
ja. És pedig még azoké, akik viszonylag 
jobb módban: állandó alkalmaztatásban, 
munkában vannak. A munkanélküliek nagy 
tömegének helyzete még sokkal, nagyon 
sokkal keserűbb és feketébb ennél is. Ezek 
a hidegtürés bajnokai és koplalómüvészek. 
A munkanélküliek tengődése, vegetálása 
mélyén szervezetüknek már valami fakir- 
szerü berendezkedése, alkalmazkodása s 
idegrendszerüknek fakiri nyugalma kell 
hogy legyen, mert különben már nem bír
nák, nuni élnék ezt az életet, mely igényte
lenségével, primitívségével, ruhát lanságá
val, a hidegtürés és koplalás maximumával 
minde.u képzeletet felülmúl.

•

S azt hisszük, a közérdeket, a miskolci 
munkások és polgárok százainak, érdekét 
szolgáljuk, amikor felhívjuk a hivatalos vá
rija figyelmét, hogy, mint az egyik törvény
hatósági bizottsági tag oly helyesen je
gyezte meg. a városnak nemcsak karácson v-

kor, hanem egész évben vannak szegényei 
és cyomorgói, akiken minden lehetséges 
eszközzel és módon segíteni kell. Különö
sen most, amikor oly sötéten és komoran 
kopogtat a nyomor sokak ajtaján s még 
társult ezzel a velőtrázó, rettenetes, szibé
riai hideggel. Jó lesz vigyáznunk, hogy 
sokszáz magyar élet cl ne hulljon a nyomor 
kegyetlen csatájában, mikor olyan kevesen 
vagyunk, vigyázzunk, hogy a szenvedés és 
a betegségek lázrózsái helyett a halál tiszta 
fehér nyugalma ne üljön sokak, százak 
arcára. Mert egy előkelő miskolci orvos 
megállapította, hogy az influenza oly gyors, 
rohamos terjedéseink egyik főoka a nyo
mor: a rossz táplálkozás íw ruházkodás és 
a fütetlon szoba. A  rosszul táplált és hiá
nyosan öltözködő, az életcsatáktól vérző, 
sebesült embereknek nincs elég eJIenálió- 
képességük a betegségekkel szemben.

Tollát gyorsan, amíg nem késő, amint ár
víz esetén nagyon helyesen összehívják az 
árvizbizottságot s járvány esetén a járvány
bizottságot, hívja össze a polgármester, aki 
már annyiszor tanujelét adta jóindulatá
nak a szociális kérdésekben, a szociális bi
zottságot. Amely már évek óta nem üléso- 
zett. Nem tudjuk miért? Talán azért, mert 
Miskolcon évek óla nincs nyomor? Hívják 
össze sürgősen, mórt proximus urdet Uea- 
legon, nagyon gyors M-gitségre van szüksé'g. 
Amig a miskolci koplalómüvészek el nem 
vesztik a versenyt. S amíg meg nem tizede
lik az influenza és a többi betegségek a vá
ros lakosságát. Amig nem késő. S nem an
kétozásokat, hanem tetteket várunk. Áldo
zatokat ! Sogitaégot! ( — őrs.)

Lapunk mai száma 4 oldal. — Axa IU fillér.
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Ha Miskolc pénzügyi helyzete megengedi, 
meg kell váltani a gázgyárat

A gáznyár felhasználható a villany-egységár szabályozására 
' Ellenőrzési jogot és jelentékeny haszonrészesedést kell 

kikötni a koncesszióért

■akiéivel, folytatódott W olfí Ka folynak a 
városházán és a parlamentben, különösen 
a közigazgatási bizottságban indított erős 
támadásaival, melyek következtében a bel
ügyminisztert is többször leszavazta a bi- 
zotság a közigazgatási reformjavaslat során 
s be végződött lVtrováoz szombati cikkével.

Pgy látszik, evvel ltot idén is befejezett
nek tekinti a Wolíf-íéle két laki politikát, 
amelyet már csak az egvségycspárt miatt 
sem hagyhat válasz nélkül, hiszen joggal 
zúgolódnak hívei, hogy Wolffáknak leg
alább beszélni szabad, nekik még azt swn.

ilyen előzmények titán feszülten várta 
mindenki Bethlen állásfoglalását. Midőn 
Bethlen vasárnap délután az egysógespárt 
Eszterliózy-utcai palotájában megjelent —  
nyomban körülvették s kérdésekkel halmoz
ták el. Bethlen a kérdések tömegét azzal 
hárította el, hogy előre kijelentette: „Meg
elégeltem a kormánytámogatásnak ezt a kü
lönös módját s három nap alatt ellenzékbe 
szorítom W olf fákat.”

A  miniszterelnök eme határozott kijelen
téséne ka politikai életben s különösen az 
ellenzék körében hamar hiiv terjedt és ko
moly érdeklődés kiséri a fejleményeket, me
lyek minden valószínűség szerint lényege
sen elő fogják segíteni az egységes ellen
zéki front kialakulását.

Ankét után
Irta: Dr. Lázár Andor

Budapest, február 24.

Megboldogult Tisza Kálmán mameluk- 
jainak értekezlete nem végződhetett volna 
barátibb megértéssel, mint ahogy a sajtó
ankét végződött uz igazságügyminiszter és 
az újságírók egyesülete elnökének, Márkus 
Muksának, a méltóságos címhez illő loyalis 
ölelkezésével. Ez volt talán az ankét egyet
len eredménye. Mert hogy törvény válik-e 
a tervezetből, az nem az ankét eredményé
től függ. Az igazságügyminiszter Íróasztal 
fiókjában elárvultán talált törvénytervezet 
—  ez nem lehet kétséges senki előtt, —  ak
kor válik törvénnyé, amikor ezt Bethlen 
István akarja. Kár volt tehát a szép és 
gyakran, váratlanul is megdöbbentő erejű 
ellenérvekért, amelyet a bírói kar, az ügy
védi és újságírói testületek legkiválóbbjai 
sorakoztattak fel a javaslat ellen. Még az a 
néhány főügyészi helyeslő beszéd sem árt
hat, vagy segíthet a javaslaton. A  javaslat 
törvénnyé válik abban a percben, mihelyt 
már nem lesz elegendő a szabadságjogok 
béklyóba verése, a felzugó elkeseredés mo
rajának lecsillapítására.

Aminthogy a gazdasági élet ma, úgy
szólván kevés kivétellel, a kormány körei
vel szerves összefüggésben áll (mely össze
függés semmi esetre sem szolgál a. gazda
sági élet előnyére), —  mondjuk ki őszintén, 
ami lelkűnkön fekszik, —  a magyar újság
írás nagy része a kormány szolgálatában 
áll. Hogy ez a szolgálat és lekötöttség mi
képen áll fönn, magára a tényre nézve kö
zömbös. Egy kétségtelen: a sokat emlege
tett gerinces újságíró, akinek hivatása, 
teste és lelke teljes egészében az újságírás, 
aki mindentől és mindenkitől függetlenül 
saját lelkiismeretében és becsületében bízva 
harcul Don Quijote módjára a politikai, 
társadalmi és gazdasági élet szélmalma 
ellen, nem jelent meg és nem jelent volna 
meg ezen az ankéten, amelyen egy olyan 
halálos Ítéletet akarták életfogytiglanná 
tartó fegyházzá átváltoztatni, amelyiket 
még arra sem szabadott volna méltatni, 
hogy végighallgassák.

Abban a percben, amelyben az újságíró 
testületek, melyek nem képviselnek min
den magyar újságírót, megjelentek ezen az 
értekezleten, abban a percben nyilvánvaló 
lett, hogy a farkas befutott a csapdába. 
Ami ezután történik, néhány engedmény, 
üzleti fogás, nem lesz más, mint egy olyan 
kereskedelmi üzlet, amelyben alkunak van 
helye, amelyben az árból engednek egy he
veset. A  lényeg azonban megmarad: a sajtó- 
szabadság tökéletes eltiprása.

Bármi jöjjön, a magyar újságírás gerin
ces része tovább is hittel és lelkesedéssel 
fog harcolni tollának erejével, minden aka
dályon keresztül, kacérkodva a börtönnel 
is, mert elnémítani az írást nem lehet akkor 
sem, ha ebben a harcban a toll felett a ki
tüntetések, címek és rangok megalkuvása 
győzedelmeskedik.

Most, amikor a távolból _ feltünedeznek 
Níagvmagyarország kontúrjai, amelyeket 
eddig kizárólag a toll rajzolt fel, kell hogy 
n nemzet megfontoltan, az eseményeknek 
nagy fontosságot tulajdonítva, egységesen 
éreztesse undorát azzal a javaslattal szem
ben. amelyik ezt a régi határokat felraj
zoló tollat kívánja derékban kettétörni.

Miskolc, február 24.

Elsőnek adtunk hirt multheti számunk
ban arról, hogy a gázgyár közel két éve va
júdó ügye rövidesen újból a törvényható
sági bizottság elé kerül végleges döntés vé
gett. Ez a hiriink tdrakozásunknál is rö- 
ridebb idd alatt aktuálissá lett. amennyi- 
l>en már megjelenését követő csütörtökön 
foglalkozott a törvényhatósági bizottság a 
gázgyár azon kérésével, hogy döntsék el \ 
régre akár jobbra, akár balra a régóta hú
zódó kérdést. A törvényhatósági bizottság 
viharos tárgyalás után úgy határozott, 
hogy a kérdés előkészítésére 24 tagú ad 
hoc bizottságot küld ki, amely hivatva lesz 
a gázgyári problémát minden oldalról meg
világítva döntés végett a közgyűlés elé ter
jeszteni.

Múlt számunkban leszögeztük már elvi 
álláspontunkat ebben a kérdésben. A mi vé
leményünk szerint az

egyedül helyes az volna, ha a város 
a gázgyárat sajá* kezelésében venné 

át.

A közérdek azt kívánja, hogy az olya ti el
sőrendű és rendszerint monopóliumot él
vező üzemek, mint a viztelep, gáz- és vil- 
lanygyárak. közúti közlekedési vállalatok 
az autonómiák kezelésében maradjanak. 
Pontos ez egyrészt abból a szempontból, 
hogy ilyen módon lehet ma ezen szükségle
tek lehető olcsóságát biztosítani, másrészt 
rendszerint monopolisztikus jellegük pa- 
rancsolóan követeli, hogy az ilyen üzemek 
által elért haszon visszatérjen az autonó
miák háztartásán keresztül a; közönség ja 
vára.

Ezeket a szempontokat figyelembe véve, 
feltétlenül előnyös helyzetben van Miskolc 
város közönsége, mert nem adott koncesz- 
sziója lejárta után kizárólagossági jogot a 
villanyellátást szolgáltató magánvállalat
nak.

A  gázgyár koncessziója egyelőre még 
életben van, csak 1932-ben jár le és a tár
gyalások során feltétlenül döntő súllyal 
kell mérlegbe esni annak a kérdésnek, hogy 
a közönség érdekében mi helyesebb: meg
hosszabbítani a koncessziót, vagy pedig vá
rosi kezelésbe venni a gázellátást.

Mindezek előrebocsátása után meg kell 
állapítanunk, hogy amennyire helyes volt 
a villanygyár kizárólagossági jogát meg 
nem hosszabbítani, ezen észszerű eljárással

Ismételten foglalkoztunk a Tokaj-Hegy- 
alja rekonstrukciós kölesönének ügyével, 
mely a közelmúltban —  Széli József főis
pánnak kormánybiztossá való kinevezésével 
—  a megvalósulás stádiumába jutott.

Széli József főispán kormánybiztosi ki
nevezésének kézhezvétele után teljes erővel 
megkezdette a szervezés munkáját, hogy a 
kölcsön kellő időre minél simábban kioszt
ható legyen az igényjogosultak között. A 
hegyközségek már megalakították a helyi 
bizottságokat, amelyek első fokon bírálják 
felül a beadott kérvényeket, sőt az első kér
vényeket már fe l is terjesztették a kor
mánybiztoshoz.

Az érdekeltek köréből már az akció meg
indulásának kezdetén felmerült a panasz, 
hogy a kérvények mellékleté.t képező telek
könyvi betétmásolatok megszerzése igen 
nagy nehézségekbe ütközik, de kifogásol
ták azt is, hogy nem adták meg a kölcsön
re a bélyeg- és illetékmentességet.

Felkerestük hivatalában Széli József fő
ispán-kormánybiztost, hogy úgy a kölcsön 
folyósítására, mint pedig a felmerült pana
szokra nézve kikérjük véleményét. Kérdé
sünkre a főispán-kormánybiztos a követke
zőket mondotta:

„Való, hogy nehézségek vannak a telek
könyvi hetét másolatok kiadása körül. Az 
egész Hegyalja négy telekönyvi hivatal ha
táskörébe tartozik és ezek közül is főleg a 
tokaji és szerencsi hivatal van túlterhelve 
annyira, hogy a rendes személyzettel nem 
bírja a fokozott munkát ellátni. Éppen ez
ért a debreceni táblához fordultunk, ahon
nan már ígéretet kaptam, hogy a telek
könyvi hivatalba a kölcsön lebonyolításá
nak tartamára kisegítő munkaerőkéi hűi
dé nek

szemben súlyos mérvű hibának rójjuk fel 
azt, hogy mm a város maga kötött szer
ződést a Diósgyőri-vasgyári villanyccntiá- 
léval, hanem ezt a nagyszerű és nagy hasz
not biztositó üzletet átengedte kihasználás
ra a Trösztnek.

Ez a hiba most, a gázgyár problémájá
nak megoldásánál niég mindig helyrehoz
ható. Ebből a szempontból elsőrangú fon
tossággal bír az, hogy a gázgyár a Salgó 
érdekeltséghez tartozik, mely viszont ko
operációban harcolt a MÁK-kal, a barcikai 
szénbánya és áramfejlesztő telep tulajdono
sával, a vilamossági fronton. Mi tehát, mi
kor elvi álláspontunktól eltérőleg érthető
nek tartjuk a gázgyár koncessziójának to
vábbi meghosszabbítását.

junktimot létesítenének a gáz- és a 
villanyellátás között

Ezt oly módon gondoljuk megoldhat ónak, 
hogy a barcikai áramfejlesztőt elep egyide
jűleg szerződést kötne magával a várossal 
áram szállit ásóra.

Visszatérve a gázgyár ügyére, le kell szö
geznünk, hogy a városnak már csak azért is 
érdeke egyebek között a megváltás, mert a 
magánháztartások fűtőanyagának árára is 
befolyást tud a termelt koksszal gyakorol
ni. Ebből is csak azt kell megálhpdamink, 
hogy

a város közönségének elsőrangú érde
ke a gázgyártás házikezelésbe vétele 
—  amennyiben a gázgyár megváltása 
a város mai pénzügyi helyzetében ke

resztül vihető.
11a azonban a város pénzügyi iielyzete a 
megváltást meg nem engedné, akkor n kon- : 
ccsszió meghosszabbításának árat kcH szab
ni. Ez az ár pedig nem lehet egyéb, mint 
i részt nagydob beleszólás a gáz arának 
meg illapitásóba, másrészt jelentős haszon- 
részesedés kikötése a város háztartása ré
szére oly módon, hogy a haszon■ észesedés- 
nek ;lapját képező nyeréséé/ halé kenyait el
lenőrizhető legyen, nem úgy, mint a n i  
lányi-lepnél.

Minden körülmények közöt a legrövi
debb idő alatt le kell szállítani a gáz köu- 
méterenkinti árát, annak ellenére is, hogy 
az aránylag még mindig nem olyan magas, 
mint a villanyvilágítást egységár. Ezen fel
tételek nélkül a koncesszió meghosszabbítá
sáról még csak tárgyalni sem szabad.

Felmerült az a panasz is, hogy nem kap
tuk meg a bélyeg- és illetékmentességet. Va
lóban furcsa, hogy mikor az állam altruista 
segítséget nyújt, illetéket szed. Atn az ille
tékmentesség megadása nem olyan egysze
rű, mert arra külön törvényt kell hozni. 
Azonban itt is meg lesz a segítség, mert 
erre nézve is igére lel kaptam.

A  legnagyobb baj azonban, ami a leg
nagyobb mértékben késlelteti a kölcsön fo
lyósítását, az, hogy

az érdekeltek egy tekintélyes része 
annyi fáradságo/ sem vesz, hogy elol
vassa a kibocsájtot hirdetményt, 
melyből minden szükségeset megtud

hat.

Ennek következtében a kérvényeket hiá
nyosan szerelik fel, nem adják meg, vagy 
tévesen adják meg a szükséges és előirt 
adatokat. Növeli a késedelmet az is, hogy 
egyes helyi bizottságok nem bírálják felül 
elég pontosan a kérvényeket és igy azokat 
innen kell kiegészítés végett visszaküldeni, 
holott egyszerűbb és gyorsabb volna, ha 
már a helyi bizottságok adnák vissza az 
ilyen hiányos kérvényeket.

Az igényjogosultak saját érdeküket szol
gálják, ha nem felületesen, hanem a hirdet
ményben előirt módon állítják ki és szerelik 
fe l kérvényeiket. Nem elég például megad
ni, hogy milyen összeget igényel a kérelme
ző, hanem azt is pontosan meg kell jelölni, 
hogy milyen rekonstrukciós munkám kí
vánja felhasználni a kölcsönt,

A  napokban felkeresett egy vidéki ter
melő a kölcsön ügyében. Egy félóráig ma
gyaráztam neki a feltételeket és csak akkor 
mondotta nekem: „hiszen ezt én már ol
vastam a hirdetményben*1. Az illető elvett 
tőlcM egy félórát, amit sokkul hasznosab

ban használhattam volna fel, önmagának 
pedig felesleges költségeket okozott az uta
zással. Ilyen esetek is előfordulnak, ami 
csak az érdekeltek egy részének felületessé
gét bizonyítja.

Mindezek ellenére biztosra veszem, hogy 
az összes igényjogoslutak kellő időro meg 
fogják kapni az őket megillető segélyköl-
esönt.

Megkérdeztük Széli főispán véleményét a 
Tokaji Bőrvédőéi mi Szövetségre nzve is.

—  A tokaji lx>r hamisításának már több 
évszázados múltja van. Ez a probléma már 
ismételten foglulkoztatta a törvényhozást 
is és például az 1807. évi országgyűlés már 
napokig tárgyalta ezt a kérdést és keresett 
módokat a hamisítás megakadályozására.

A tokaji borvidék krónikus, súlyos hely 
zetén csak az értékesítés problémájának 
megoldása segíthet. Az értékesítés legfőbb 
akadálya az, hogy a külföldi piacokon levő 
„tokaji“  bornak 70—-80 százaléka hamisít 
vány. A  hamisítások megakadályozása 
azonban igen nehéz feladat, főleg mert min 
denütt mások a jogszabályok, ami a helyze
tet komplikálja. A hamisítások megakadá
lyozás,*! az illető országok törvényhozása ut
ján volna leghathatósabban megakadályoz 
ható. Erre azonban egyelőre nincs remény 
Ilyen körülmények között a leghatásosabb
nak látszik a napokban megalakult szövet
ség utján való védekezés. A  szövetség a to
kaji bor hamisítóit perrel fogja megtámad
ni. amit azért tehet meg, inért a tokaji bor 
termelőinek összességét képviseli. A  pereket 
vagy az illető ország lxirhamisitást eltiltó 
törvénye alapján —  ilyen majdnem min
den országban van —  vagy még inkább 
tisztességtelen verseny eimén fogja perbe 
fogni. Nagyon valószínű, hogy már egyné
hány —  minden emberi számítás szerint 
csak a mi javunkra eldülő —  per már ha
tékony védelem lesz a tokaji bor hamisí
tása ellen. Az viszont természetes, hogy 
ezek következtében meg fog szűnni a tokaji 
borral szemben most tapasztalható bizal
matlanság és növekedni fog a kereslet, ami 
egv értelmű a tokaji problémának a meg
szűntével.

E l v e s z e t t
e hó 13-án Sátoraljaújhelyen egy 
nikkel óra, arany tiszti 
lánccal. A  becsületes megta
láló magas jutalomban ré
szesül. Értesítést kér Kunvári 
I .ászló, Budapest V I. Bemezur-u. 2.

FELSŐIREG1 URADALOM 
FAJ BAROMFITENYÉSZETE

FELSÖIREG (Tolnavármegye)
elfogad megrendeléseket amerikai 
fehér leghorn, rliode island red 
és mexikói fehér pulyka tenyész
állatokra, illetve keltetőtojásokm 
és naposcsibékre.

Kérje mielőbb árjegyzékünket.

A  tenyészet egész törzsállománya 
a végzett vérvizsgálatok alapján 

fehérhasmenéstöl mentes.

Mindazon jó  ismerőseinknek és 
barátainknak, akik felejthetetlen 
férjem, drága jó  apánk hirtelen 
elhalálozásával bennünket ért mér
hetetlen fájdalmunkban, mély 
gyászunkban részvétükkel vigasz
talni igyekeztek, vérző szívvel 
mondunk igaz köszönetét.

özv. Földes Albetlné 
Dr. Grodsensky Jenöné 

sz. Földes Piroska és 
Dr. Földes Andor.

A hegyaljai kölcsön kiosztásának nehézségei
A telekkönyvi betét-másolatok kiadása túl lassú — A kérvényezők 
rosszul szerelik lel kérvényeiket — Széli .József főispán-kormánybiztos 

nyilatkozata a tokaji bor védelméről
Sátoraljaújhely, február 24.
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Egy vasgyári munkásasszonyt azzal vádolnak, 
hogy halálra kinozta mostohagyermekeit

Névtelen feljelentés alapján nyomozást indított a vasgyári rendőrség — A szomszédok 
hajmeresztő kegyetlenségről beszélnek Miért haltak meg a Veres-gyerekek ?

Miskolc, február 24.

Rcmregénybe illő kegyetlenséggel vádol
ják meg egy vasgyári munkásnak, F é m  
Józsefnek a feleségét. Nem kevesebbet 
mond ez a vád, minthogy Veres Józsefné 
férje első házasságából származó három 
gyermekét Annust, Házát és Janit addig 
éhoztette és kinozta, mig a szerencsétlen 
gyermekek bele nem pusztultak.

Fcrcs József vasgyári munkásnak öt év- 
vol ezelőtt, 1923 őszén meghalt a felesége. 
Veresék házassága, melyből három gyerme
kük született, igen boldog volt. A férfi 
szorgalmas, jól kereső, józanéletü munkás, 
aki sohasem korcsmázott és családját a vi
szonyokhoz képest mindig jól tartotta el. 
Első felesége halála után néhány héttel, 
hogy gyermekei anya nélkül ne maradja
nak, újból megnősült. Ám amióta az uj asz- 
szony a házba költözött —  a szomszédok 
állitása szerint —  valóságos pokol lett az 
első házasságból származó három gyermek 
élete, akiket mastoha anyjuk éheztetett, 
ütött, vert és kínozott. Ugyancsak a szom
szédok állítják, hogy Veres József annyira 
hatalmába került uj feleségének, annyira 
bízott benne, hagy gyermekeivel szemben 
az asszonynak hitt. Tény az, hogy a gyer
mekek. rövid egymásutánban meghaltak, 
mig a mosodák házasságból származó gyer
mek pirospozsgás, egészséges, valóságos kis 
vasgyuró. Legelőször Veres József Annus- 
ka leánya lett beteg. A kihívott orvos be 
szállíttatta az Erzsébct-kórházba, ahol pár 
napi szenvedés után meghalt. Nemsokára 
követte Annuskát másik két testvére is, 
Jani és Róza. Mindhárom gyermeket orvo
si megállapítás szerint tiidövész ülte meg.

A vasgyári rendőrkapitánysághoz nem
rég egy névtelen levél érkezett. A levélben

előadták, hogy Vcresné milyen kegyetlen 
volt a gyerekekhez, hogy ütötte, verte őket. 
Vitéz Ucrthóty Zsigmond rendőrfogalma- 
zó, a bűnügyi osztály vezetője o levél nyo
mán széleskörű nyomozást folytatott le és 
számtalan tanút hallgatott ki.

A Felsőmagyarországi Jlirlap munkatár
sa kint járt a Vasgyárban meggyőződni a 
valóságról.

A Vasgyártól mintegy másfél kilométer
nyire, a lövöldével szemben van az u. n. 
Mezei-féle téglagyár. Itt laknak Veresek 
kis, fából épített, barakszerü épületben. 
Yeresné nem volt odahaza, mikor bemen
tünk. A szomszédoknál érdeklődtünk, akik
től azt a választ kaptuk, hogy bent van a 
gyárban. Felvetettük a kérdést, van-e tu
domásuk arról, hogy hogyan haltak meg 
a Veres-gyerekei. Az asszonyok nem akar
lak felelni, de mikor megmondtuk, hogy 
miért vagyunk itt, lassan beszélni kezdtek.

Gaál Józsefné, Veresné töszomszédja a 
következőket mondja: „Hát bizony réme 
hogy mit tett ez az asszony a gyerekekkel. 
Ütötte, verte őket, éheztette. Nagyon sok
szor hozzám jöttek át sírva panaszkodni, 
hogy az anyjuk megint megverte őket. Tél
nek idején kizavarta őket a házból anya- 
szűz meztelenül az udvarra. Majd a szivem 
hasadt meg, mikor ezt láttam, de nem szól
hattam bele. Rettenetes egy nőszeméléy.*4

Jiialik Antalné ezeket mondta: „Még 
ilyen anyát nem láttam sohasem, de még 
hallani sem hallottam, aki ennyire tudta 
üldözni, éheztetni, verni a gyermekeit. 
.Szemtanúja voltam annak, amikor a sze
rencsétlen Annuskát fejbeütötte, mert 
moslékból akart enni. Nem is tudom, van-c 
lélek ebben a nőben ? De én az urát is hi
báztatom, mert ez az asszony egészen hatal

mába kerítette, ő  is, amikor hazajött a 
munkából, sohse azt kérdezte, hogy ettek-e 
a gyerekek, hanem adtatok-e a kutyának 
enni. A rendőrségen engem is kiha-Wgattak, 
ott Ls csak ezeket mondottam."

Szenkó Simonné igy nyilatkozik: „Sok 
mostohát láttam, de még ilyen kegyetlen, 
szívtelen asszonyt még nem, aki a mostoha 
gyermekeitől még a levegőt is sajnálta. 
Ilogy miért üldözte őket, azt nem tudom. 
Ártatlan, jó gyerekek voltak, még a légy
nek se ártottak. Irtózatos és rettenetes ke
gyetlenség kell alihoz, hogy valaki képes 
legyen arra, hogy össze pák kol ja őket a disz
nókkal egy fedél alá és megvonjon tőlük 
minden falatot. Jobb is, hogy meghaltak 
szegények, legalább nem szenvednek már.'

Szenkó Ilona, akit még nem hallgattak 
ki a rendőrségen, Rózának barátnője volt. 
A következőket mondja: „Rózával együtt 
nőttünk fel és nagyon sajnálom. Az anyja 
rémes természetű asszony volt. Ö egész nap 
nem dolgozott, olvasott és hevert. Kedvenc 
olvasmányai a ponyva irodalom remekei 
voltak, igy az „Elátkozott kastély" 
„Zárda titka" stk Azt is tudom, hogy az 
asszony a gyeremekek részére mindig ki
vette a ruhát meg a cipőt, de azt megtar 
tóttá magának, a cipót eladta, a ruhaszö
vetből pedig magának és kedvenc fiának, 
Kenőnek csinált ruhát.

A szomszédok szerint tehát kegyetlen 
asszony, Veres Józsefné, de hibás Veres Jó
zsef is, aki eltűrte azt, amit a felesége tett 
a gyermekeivel.

A vasgyári rendőrkapitányságon érdek
lődtünk ebben az ügyben, ahol felvilágosí
tást a nyomozás érdekében nem kaptunk.

Aba Sándor

A mezőkövesdi szolgabírót 
Hollywoodba szerződtették

Mezőkövesd, február 24.
Pétcrfy  Béla mezőkövesdi szolgabiró a 

társadalmi érdeklődés középpontjába ke
rült. Széliéiben a városban nem beszélnek 
másról, mint Péterfy Béla szerencséjéről. 
Nem kisebb dologról van szó, mint arról, 
hogy u kövcsdi szolgabiró felcseréli a ki- 
hágási ügyosztály vezetését a filmjátszás 
művészetével.

Ismerősei, jó barátai, kikkel baráti kör
ben el-el szokott mulatgatni, nem egyszer 
mondogatták neki. hogy miért nem megy cl 
színésznek, hangja, fellépése, megjelenése, 
mind erre predesztinálják. S ezek a jó  ba
rátok, kik ezt csak enyhe baráti ugratásnak 
szánták, most irigykedve kénytelenek tudo
másulvenni, hogy ezentúl csak a mozi-lepe
dő vásznán láthatják majd viszont a köz
szeretetben álló főbírót.

Nemrégiben lent járt ugyanis Mezőköves
den a Paramount-filmgyár egyik megbízott
ja, hogy legújabb magyartárgyu filmjük
höz matyó-kosztiimöket szerezzen. S fel
tűnt neki, a megnyerő külsejű, biztos fel
lépésű, daliás termetű szolgabiró .s rögtön 
szerződietcsi ajánlatot tett Pétcrfy Bélá
nak, majd pedig érintkezésbe lépett Cukor 
Adolffal. Cukor Adolftól a napokban már 
le is érkezett egy lés: szerződés, igazán fe
jedelmi ajánlatokkal. A szerződés ott tok- 
szik a szolgabirói hivatal egyik Íróasztalá
nak a fiókjában. Hiányzik azonban még 
róla egy tollvonás: Péterfy Béla aláírása. 
Ez pedig nehezen fog menni. Nevezetesen 
Pétcrl'y Béla özvegy édesanyja sehogyan 
se.m akar beleegyezni abba. hogy egyetlen 
fia itthagyja Magyarországot.

De nem ez az első eset. hogy Péterfy Bé
lát ilyen szerződtetési ajánlattal kecsegtet
ték. Már két Ízben is próbálkoztak avval, 
hogv megszerezzék Thália papjául. 1918- 
W .  majd pedig 1923-ban a Király Szín
ház, illetőleg n Fővárosi Operetté Színház 
szerette volna Péterfy Bélát énekes bonvi- 
vantnnk megszerezni. S mindkét alkalom
mal édesanyja ellenkezésén múlott a szer
ződtetése. Hisz tán a szín szakadna meg 
szegénynek szégyenében, ha orról- kellene 
tudomást vennie, hogy egyetlen fia, szolga- 
1 bírák— táblabirák leszármazol I ja „komé-
iú íS 'U t t .  ( H M . )

Lapunk Budapesten állan dó* 

olvadh ató  a kávtMlnüálw

Vili. k ér  H m m *-tár IM.

Összeégeti egy fiatalasszony 
a Szirma-ufcában

Petróleummal akart tüzet gyújtani, közben lángot kapott 
a ruhája — Az Erzsébet kórházban haldoklik Horváth Imréné

Miskolc, február 24.

Borzalmas szerencsétlenség történt va
sárnap délután 4 órakor a Szirmautca 14. 
szám alatt. Horváth Imréné 28 éves étkez
det ulujdonosnő, a kályhába tüzet akart 
gyújtani, aprófa nem volt odahaza, tehát, 
hogy a tűzgyújtást megkönnyítse, petró
leumot vett elő és a fát azzal leöntötte. Azt 
azonban nem vette észre, hogy a petróleum 
a földön és a kályhán végigfolyt és amint 
a gyufaszállal mcggyujtotla a kályhába ön
tött petróleumot, ugyanakkor lángol ka
pott a földön szétfolyt petróleum is, agy, 
hogy Horváth né ruhája azonnal lángol ka
pót l.

Pilanatok alatt égő fáklya lett a szeren
csétlen asszonyból. Velőtrázó sikoltással ro
hant az udvarra és a szomszédok megdöb
benve látták az összc-vissza szaladgáló és 
kétségbeesetten jajveszékelő asszoynt és el- 

pilanatban azt sem tudták, hogy mit csi

náljanak a szerencsétlennel, mig végre ma
gukhoz térve, egyiknek eszébe jutott és az 
asszonyhoz rohanva, az égő ruhát les: 
gáttá az égő asszonyról, úgy, hogy egész 
meztelen maradt. I)e ekkorra már Hor
váth né alsó- és felsőteste teljesen össze- 
égett. A közben telefonon értesített mén 
tök a szerencsétlenül járt asszonyt az Er- 
zsébet-kórházba szállították.

A  szerencsétlenségről a rendőrséget is 
tesitették annak megái lapít ására, hogy 
nem-e terhel valakit gondatlanság. Le- 
hóczky rendőrkapitány azonnal kiment az 
Erzsébetk-óórházba és a még eszméletnél 
levő Horváthnét sikerült kihallgatni és en
nek eredményeként niegállapították, hogy 
a szerencsétlenségért senkit sem terhel fele
lősség. Érdeklődtünk az Erzsébet-kórliáz- 
ban, hol azt. hirt közölték, hogy Horváth- 
né, állapota oly súlyos, hogy a reggelt sem 
éri meg.

Ultimátumukat állítólag a hét végéig 
hosszabbították meg az Attila-játékosok

Nagyszerű formát mutatott a csatársor a vasárnapi tréningmérközésen
zetöségének, hogy még e hét végéig —  de 
még a vasárnapi bajnoki forduló megkez
dése előtt kielégítsék igényüket, illetve, 
hogy elmaradt fizetést megkapják.

Még ezen fordulat dacára is nagy mun
kájába kerül az Attila veeztőségének, hogy 
pótolják a játékosok elmaradt fizetését, 
már csak azért is. miután a szövetséggel 
szemben is meglehetős nagy összeggel van
nak hátralékban és addig nem kezdhetik 
meg a bajnoki fordulót, mig az Attila min
den tartozását ki nem elégítette.

Éppen ezért az Attila vezetősége Ismétel
ten felkéri, az Attila sportszerető híveit, 
hogy a már ismert kiáltványához képest, 
szívleljék meg az Attila válságos helyzetét 
és igyekezzenek minél előbb segíteni. En
nek elmaradása esetén előállhat az a hely
zet. hogy éppen a tavaszi bajnoki mérkő
zés mcgki ülése elöl Ügyen kénytelen az A t
tila. a legjobb játékosaitól megválva, műkö
dését felfüggeszteni.

Miskolc, február 24.

A Miskolci Attila Kör futball csapata 
vasárnap délután —  a nagy hideg, a jeges, 
csúszós pálya dacára —  erős labda- és kon- 
dieiótréninget tartott, örömmel állapítjuk 
meg, hogy az összes játékosok meglepő 
ügyességgel mozogtak. Különösen a csatár
sor tűnt ki ötletes játékával és kombinativ 
készséggel. Ezek után minden remény meg 
van arra, hogy a jövő vasárnap kezdődő 
tavaszi bajnoki forduló során a Terézváros 
elleni mérkőzés Attila-győzelmet fog hozni.

Egyébként még mindig változatlanul sú
lyos az Attila anyagi helyzete. Bár a va
sárnapi tréning befejezte után a játékosok 
belátva az Attila nehéz helyzetét és méltá
nyolva vezetőségének fáradhatatlan mun
kásságát. hogy segítsenek a játékosokon, a 
már előzőleg a vezetőséghez intézett ultimá
tumtól elálltak oly értelemben, hogy a meg
jelöli hétfői- teljesítési határnaphoz nem 
ragaszkodnak és .modot adtak az Attila ve-

M ily  csodás hangverseny.. .
Mily csodás hangverseny üti meg fülemet! 
(íordonka búg, hol zokog s hol felnevet. 
Ott meg castagnetták csattogását hallom. 
Amint érzéki tánc perdül fel a dalon. 
Majd orgona hangzik kouio/an, zordonan. 
Telve fájdalommal, sziláján dacosan.
Ezt követi ismét friss, csengő kacagás. 
Túláradó jókedv és vidám dnlolás.

Mi ez? Talán egy nagy művész rapszódiá
dat

Nem! Ezer-Huni lelked zengő muzsikája!
Sugár Ernő.

— Előléptetés. A pénzügyminiszter 
Miess Károly miskoci pénzügyigazgaósági 
előadó pénzügyőri feügyelőt a V II. rang
osztályba I. osztáyu pénzügyőri felügyelő
vé nevezte ki.

—  Uj vitézek Mezőkövesden. Mezőkö
vesdről jelentik: Mint minden évben, úgy 
az idén is megtartja a Kormányzó Szent 
István-napján a szinte már hagyományos 
vitézi avatást. A vitézek táborát városunk 
ismert három közéleti nagysága is gaz
dagítani fogja. így  vitézekké avatják 
Farkas János járásbirósági elnököt, Mi
zsák Lajos járnsbirót és dr. Káló Jenő 
ügyvédet.

—  Miskolc város részesedést kíván az 
állatforgalmi adóból is. A február 21-iki
városi közgyűlésen Fekete László tb. la 
nácsnok javaslatára a törvényhatóság fel
ír a pénzügyi kormányhoz, hogy az álta
lános forgalmi adóhoz hasonlóan a város 
az állatforgalmi adóból is kapjon 25 szá
zalékos részesedést, miután a kezelés 
majdnem egészen a várost terheli. A ké
relem teljesítése esetén n város tekintélyes 
jövedelemtöbblethez jutna.

—  Eljegyzés. Keszler Radó Mihály Kas
sa és Fógel Mancika Miskolc jegyesek.

—  Sok a panasz Sá/oraljaujhelyben az 
uj villanyórák ellen. Az utóbbi napokban 
kézbesítették Sátoraljaújhely villanyfo
gyasztóinak a számlákat, amelyek már az 
uj telepen termelt áram fogyasztására 
vonatkoznak. A fogyasztók nagy része 
igen magasnak találja az uj órák által 
mutatott fogyasztást és emiatt igen sok 
panasz érkezett úgy a közmüvek igazgató
ságához, mint szerkesztőségünkhöz is. A 
közmüvek igazgatósága késznek nyilatko
zott az újonnan felszerelt órákat minden 
panasz esetén megvizsgálni és a közönség 
tájékoztatására a következőket közli: 
„Az áramszámlálók teljesen újak és meg
bízhatóságukhoz kétség sem férhet. A he
lyes működésről a fogyasztó közönség is 
meggyőződhet oly módon, hogy egy 100 
wattos lámpát egyedül kapcsol be és azt 
egy óráig égni hagyja. Ha a számláló 1.25 
hektó watt óránál több fogyasztást nem 
mutat, akkor bizonyos, hogy jó. A  maguk 
részéről szintén bizonyosnak tartjuk, hogy 
az uj áramszámlálók kifogástalanul mű
ködnek. A közmüvek által tanácsolt kí
sérletre vonatkozólag azonban meg kell 
jegyeznünk, hogy ha az óra valóban 1.25 
iiektowntt óra fogyasztást mutatna, akkor 
ez annak a bizonyítéka, hogy vagy az 
óra rossz, vagy a lámpa nem 100 wattos, 
mert ilyen eltérés túl magas, mert legfel
jebb 5 százalékos eltérés engedhető meg 
a szokások szerint.

—  Változások a Kassa-csapi vonal me
netrendjében. A ( S. D. vasút értesítése 
szerint február 15-től kezdve szünetelnek 
az újhelyi kisállomástól Kassa-felé 9 óra 
31 perekor. 9 óra 45 perekor és 19 óra 01 
perekor induló vonatok. Ezek helyett az 
újhelyi kisállomástól 9 óra 11 perckor Po- 
zsony-felé csatlakozó személyvonatot in
dítanak.

—  Meczner Béláné temetése. Kedden 
temették el Meczner Béla felsőházi tag fe
leségét. A ravatalt a ref. templomban ál
lították fel és körülötte ott láttuk az alsó- 
zempléni ref. cgyházki riilet lelkészéit 
Janka Károly főesperes vezetésével, a me
gye. a város majdnem minden számottevő 
egyéniségét és nagyszámú gyászoló ki» 
zönséget. Kis Ernő megható gyászbeszéde 
után hatalmas menet kísérte utolsó útjára 
;•/ elhunyt nagyasszonyt
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Kútba ugrott egy sárospataki urilány
Segítségért kiabált, mert a viz nagyon hideg volt

—  Megalakult a Tokaji Borvédelmi 
Szövetség. Szerdán délben, a sátoraljaúj
helyi városháza tanácstermében tartotta 
alaknló ülését Széli József főispán elnök
lete nlatt, melyen úgy a bortermelők, mint 
a borkereskedők nagyszámban jelentek 
meg. A Szövetség elnökévé báró Waldbott 
Kelement, igazgatójává Diószeghy János 
nv. helyettes államtitkárt, ügyészévé dr. 
Fazekas Oszkárt, a Magyar Védjegyazö- 
vetség ügyészét választották meg.

—  Baleset. Mezőkövesdrő jelentik: Pe
tő Gáspár, mezőkövesdi hentesmester, egv 
reggeli öltözködés közben megcsúszott és 
oly szerencsétlenül esett el. hogy tarkóiát 
az ágya közelében lévő disznóölőkéshe 
vágta bele. A kés hatalmas, mintegy 15 
centiméter szélességű sebet ejtett rajta s 
8 most életveszélyes állapotban fekszik 
lakásán.

—  Mentoegyesiilef alakult Zemplénvár- 
megvében. A Zemnlénvármegyei Montő- 
Egvesület ma délután 3 órakor tartja ala
kuló trvülését Sátornljauhelvcn n város 
tanácstermében. Az alakuló ülésen Urba- 
nics Kálmán orszáegyűlési képviselő ve
zetésével a fővárosi mentőeevesület és 
több vidéki mentőegylet kiküldő'tie is 
részt vesz. Ezzel kapcsolatban közöl iük. 
hoev Zemplén vármegye a sátoraljaújhe
lyi közkórház részére egy mentőautót szer
zett be a népjóléti minisztérium támoga
tásával. mely pénteken érkezett Sátoral
jaújhelybe. A  mentőszolgálatot Zemnlén- 
vórmegve egész területén sátoraljauihelyi 
Erzsébet-kőrház orvosi kara fogia ellátni.

—  „Élő Ú jság" kerül szilire Sátoralja
újhelyen. az uj Városi Színházban már
cius hó 18-án. este 8 órakor. ..A szegénv 
izraelita iskolázó gyermekeket felruházó 
egyesület" rendezésében. —  Az Élő Ú j
ság az ..Újság" fővárosi napilapot érzé
kelteti meg és cikkeinek legnagyobb r»'- 
«zó+ Vulr»es Szőllősi Zsigmond. Szép Ernő 
Wallesz Jenő és más országos hírű írók 
írják, kizárólag az estély céljaira.

—  Zálogtárgyak árverése Uihelyen. Sá
toraljaújhely város polgármestere közhí
ré teszi, hogv Stransz Jenő zálogházában 
a ki nem váltott zálogtárgyakat márcin* 
5-én délelőtt 9 órakor el fogják árverezni

— A sétnrsUauihelvi izr. Nőcovlet mű
kedvelő előadása. A sátoraiiauihielvi izr. 
Nőegvlet hétfőn este műkedvelő előadást 
rendezett az ui városi színházban. Az elő
adáson ..Az ügwéd és fé r je " eimii v íg
játékot mutatták be és a színházat az 
utolsó helvig megtöltő előkelő közönség 
—  melvnek soraiban a vidék intelligen- 
ciáia is nagyszámmal volt képviselve —  
meleg tapsokkal iutalmazta n szereplők 
művészi nivőt elérő, a műkedvelői előadá
sok színvonalát messze felülhaladó alakí
tását. El«ő helven a darab női főszerepét 
alakító dr. Székelv Lászlónét kell kiemel
nünk. akinek temperamentumos iátéka az 
előadás fényponttá volt. Dr. Olüek Sán- 
dorné kedves és finom. Fenvő Lili kitűnő 
alakítása is meleg sikert aratott. A fér fi
szereplők: dr. Reichard Ervin. Fuehs Ist
ván. dr. Klein István és Oeesei László hi
vatásos színészeknek is becsületére válóan 
játszották meg szerepeiket.

A Miskolci Nemzeti Színház műsora:
Hétfőn, február hó 25-én bérletszünet

ben: Ida regénye.
Kedden, február 26-áu premierbérlet- 

tfen 7. sz. Újdonság! Itt először: Párisi 
divat. Operett 3 felvonásban. Irta: Bé- 
keffy István, zenéjét szerzetté Lajtai La
jos.

Szerdán, február 27-én A-bérlet 23. sz.: 
Párisi divat.

Csütörtök, február 28-én két előadás: 
délután 3 órakor nagyon olcsó, —  40 fil
lértől 1.60 P-ig —  helyárakkal: A  Noszty 
fiú esete Tóth Marival. Vígjáték. Este 8 
órakor rendes helyárakkal B-bérlet 22. 
sz.: Párisi divat.

Pénteken, március 1-én este fél 8 óra
kor bérletszünetben, operahelyárakkal, 
Zoltán Irén. dr. Szedő Miklós. Csóka Bé
la. a Városi Szinház tagjainak felléptével: 
La Traviata. Verdi nagyoperája.

Szombaton, március 2-án két előadás: 
délután 3 órakor mérsékelt helyárakkal 
a budapesti Terézköruti színpad gyermek- 
társulatának vendégjátékával: János vi
téz. daljáték. Este fél 8 órakor bérlctszü- 
netbon: Párisi divat. Operett.

Vasárnap, március 3-án két előadás; 
délután 3 órakor mérsékelt helyárakkal : 
A régi nyár. operett. Este rendes h elv
árakkal, bérletszünetben Párisi divat.
•psrftt '

Sárospatak, február 24 
Nagy feltűnést keltett Sárospatakon, a 

kisváros egyik feltűnően szép leányának, 
Fóliák' Honának az elmúlt napokban elkö
vetett Öngyilkossági kísérlete. Csütörtök 
délután, amikor szülei eltávoztak hazulról, 
hirtelen elhatározással a kútba ugrott. 
Azonban a pillanatnyi ijedelmen kívül 
semmi baja sem történt s rosszul érezvén

Kedden érkezik meg Miskolcra a Párisi 
divat. A  szinház minden előkészületet meg
tett fogadására, a próbák már hetek óta 
folynak, már csak az utolsó simítások van
nak hátra s bizonyára a legnagyobb divat- 
szakértők is meg lesznek vele elégedve. 
Lajtai Lajos és Bckcffy István kitűnő ope
rettje. mely oly elhatározóan nagy és forró 
sikert aratott Budapesten, minden bizony
nyal befut Miskolcon Í6 s hasonlóan nagy 
sikere lesz, mint a kitűnő társszerzők két 
másik pompás operettjének, a Mesék az Író
gépről és a Régi nyárnak. A  szöveg kedves, 
hangulatos, operettlibrettókhoz képest szin
te meglepően fordulatos és ötletgazdag víg
játék. Egy szegény manuoquin s egy gaz
dag földbirtokos nagy, mindenen, kombi
nációkon, cégfőnökön, nagy primadonnán, 
véletleneken és félreértéseken győzedelmes
kedő szerelmét mondja el frissen, elevenen 
s az operetteknél iróasztalfióki halálbünte
tés terhe alatt kötelező sablontól lehetőleg 
nem nagyon eltérően. Muzsikája kedves, 
eleven, eredeti. Melódiái melegen, tisztán 
csengők, ritmusa újszerű, eredeti, pattogó 
és friss, hangszerelése ötletes és eleven. Slá
gerei bizonyára egy héten belül éppen 
olyan népszerűek és közismertek lesznek

Régim volt Miskolcon olyan kedves és 
hangulatos s igaz, forró sikert aratott elő
adás, mint a Terézköruti Színpad gyermek-, 
színházának János vitéz előadásai. Valósá
gos mosemegelevenedes volt, ahogy a lili
puti színészek megjátszották, nem, átélték 
és átérezték Petőfi és Kac.sók Pongrác köl
tői olképzeleését. Nem csodagyerek-attrak
ció volt, hanem igaz művészei játék, mely 
egyaránt igaz, művészi élményt jeleaitett a 
gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt. 
Előadás közben egy kedves, megható jelenet 
játszódott le, amikor a kórus doyenje köny- 
nyezni, majd zokogni kezdett és felkiáltott: 
„Mikor én még Krecsányinál a Bagót ját
szottam."

Az előadás után pedig a gyermekek még 
viharosan és sokáig tapsolták és ünnepel
ték a gyerekszínház szereplőit. A  siker 
olyan forró volt s a színház —  mirabile 
dictu —  annyira zsúfolt, hogy a ku .uő Ro- 
.bicsek rendező s a színigazgató azonnal 
megállapodtak a gyormekszinház egy újabb 
vendégszereplésében s a gyerekek is azzal 
búcsúztak: „Visszajövünk!" S most a kis 
gverekszinészek beváltják Ígéretüket s pén
teken délután előadnak néhány egyfelvoná- 
sost, Lacika a mennyországban, Aladár 
nagy szamár, s nehány kedves, ötletes ma- 
gánszámot, tréfát, énekszámot, szombaton 
délután pedig a János vitéz előadását is
métlik. Az előadások iránt már is akkora

magát a hideg vízben, segítségért kiálto
zott. A segély kiáltásokat az un leány egyik 
régi fiúismerőse meghallotta, segítségére 
sietett és kihúzta az úri leányt a k útból. Mi
vel Pollák Ila egy közimert, előkelő sáros
pataki kereskedő leánya s állandóan jómód
ban élt, semmi szükséget nem szenvedett, 
az öngyilkossági kísérlet mögött szerelmi bá 
natot gyanítanak.

Miskolcon, mint a Hétre ma várom a Nem
zetinél, vagy Legyen a llorváth-kertben 
Budán dallamai. S ezek a dallamok ma már 
magúkban hordják a siker, a közkedveltség 
izét, ritmusát. Kevesen tudják olyan jól és 
ügyesen kiszolgálni a nagyközönséget, az 
„ezerszemü és ezerfülü" Cézárt, mint ez a 
két fiatal szerző, akik kitűnő vegyes felvá
gottat szolgálnak fel mindig pompásan fű
szerezve, ügyesen kikészítve, mindig ugv, 
hogy mindenki meg legyen elégedve és 
senki meg ne rontsa a gyomrát. S amit ad
nak, az tiszta, finom hús; hús és vér a mai, 
sőt legmaibb operett húsából. fcs friss és 
Ízletes.

A z operett jó  összefogására, ügyes és 
gyorsan, elevenen pergő rendezésére biz
tos garancia Iványi főrendező biztos és 
szakavatott keze. Az operetthez teljesen uj, 
gyönyörű szép díszletek s egy egész sereg 
pompás uj ruha készül, úgyhogy a darab 
kiállítása ragyogó, igazi fővárosi nívójú 
lesz. A hálásnál-hálásabb főszerepeket Kom
pot hy, Pallay Manci, Szabó Gizi, Kiss 
Alanyi Váradi, Szirmai Kristóf, é.s Bckéssy 
játszák szokatlan kedvvel és ambícióval. A 
darab horoszkópja: Miskolcon minden bi
zonnyal divat lesz a Párisi divatot meg
nézni.

érdeklődés nyilvánul meg, hogy a gyerek
színház múltkori megérdemelt nagy é.s for
ró sikerének megismétlődése biztosra ve
hető. ______  r r n iv

Budapesti futballeredmények
Immár második fordulója lett volna 

esedékes a tavaszi profifutballnak, azon
ban az abnormális időjárás miatt —  to
vábbá a párisi francia-magyar válogatott 
mérkőzésre való tekintettel csak tréning
mérkőzéseket tartottak, az első liga csa
patai, mely tréningmérkőzések eredmé
nyei a következők:

Ferencváros— Kispest: 5 :3.
Hungária— Újpest: 2 :2.
TTL kerület— Nemzeti: 2:1.
Budai 33-as— Vasas: 4:2.
—  A  MM TE tisztújító közgyűlésén, me

lyet vasárnap délután tartottak a nyom
dászotthonban a régi. nagymultu egyesü
let tagjai nagyszámban vettek részt. M i
után egyhangúlag tudomásul vették a tit
kári, szakosztályi, pénztárosi és ellenőri 
jelentést —  megejtették a választást, 
melynek eredménye alapján diszelnök Bö- 
ezögö József, elnök: dr. Kovács Géza. 
ügyv. elnök: Weisz József, társelnökök: 
Reisinger Ferenc, dr. Róth Józsefné, alel- 
nökök : Frankfurt Lajos. Dolhai József, 
titkárok: Schwarcz Árpád, Vajda Lajos, 
ügyész: dr. Demeter Kálmán és orvos: 
dr. Szeghő Sándor lettek.

3072— vah. 1929.

H IRDETM ÉNY
A in. kir. adóhivatal által érvényesített 1929 

évi házadókivetéséi lajstromokat alulirt hivatalnál 
(Kálvin utca 4. sz., 1. em. 22. sz. a.) 1929. feb 
ruár hó 21-tól 1929 február 28 ig bezárólag, 8 
napi közszemlére tea zom; azzal a figyelmeztetés 
ad, hogy azt mindenki megtekintheti.

Miskolc, 1929 február 20-án.
Fekete László dr., tb. tunúcauok.

5704— ki. 1929. sz.

HIRDETMÉNY.
A Magyar Hirdető Iroda által n hirdető felok 

kel szemben felszámítható dijukat megállapító 
35111 — 1928-iki s/.. alatti liatározntunkban irt hir 
detévsi dijakat huszonöt százalékkal leszállítjuk 
1929. év február 12-étéől kezdődő hatállyal.

Miskolc város területén lakó hirdető felek a tér 
dijakból továbbra is részesülnek ezen csökkentett 
dijakból külön 25 százalék (husz.ouöt százalék) 
kedvezményben.

Kelt Miskolc tJíjf. város tanácsának, 1929. évi 
február hó 19-én tartott ülésében.

Dr. IIodobay Sándor polgármester.

110/1929. vh. sz.

ÁRVERÉSI H IRD ETM ÉNY.
Zádor Dezső végrehajtatónak végrehajtást szán 

védő ellen 20 pengő töke, ennek 1927. év Juliim hó 
1. napjától járó 12 százalék kamata és eddig ősz 
szesen 32 pengő 10 fillér jierköltség erejéig a sá 
toraljaujhelvi kir. járásbíróság Pk. 0200/928. sz.. 
végzése folytán a  végrehajtást szenvedőnél 1929. 
évi január hó 19-én biróilag lefoglalt és 4000 
pengőre becsült ingóságokra az árverést — azon 
foglaltatok követelése erőjéig is, akik törvényes 
zálogjogot nyertek — elrendeltetvén, annak Hátor 
aljaujhelyben. Wekerle-tér 6., Kazinezy-utea 1L, 
22. szám alatt leendő megtartására 1929. évi már
cius hó 0. napjának délelőtt fél 10 óráját tűzöm 
ki. amikor a foglalás alatt levő bútorok stb. leg
többet Ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség 
esetén beosáron alul is, el fognak adatni.

Amennyiben a követelésre időközben részfizetés 
lesz számítva.
teljosittetett, a fizetett összeg a követelésbe' be

Az árverési vevő a vételáron felül köteles fizet 
ni a vételi illetéket és a forgalmi adót is.

Sátoraijaujhely, 1929 február hó 4.
Gáli Ftlmos kir. járásbirósági végrehajtó.

S91/1929. vh. sz.

ÁRVERÉSI H IRD ETM ÉNY.
Végrehajtatónak végrehajtást szenvodő ellen 

490 pengő tőke, ennek 1928. év okt. 14. napjától 
járó 8 százalék kamata és eddig összesen 127 pen 
gő 00 fillér perköltség erejéig a sátoraljaújhelyi 
kir. járásbíróság Pk. 0185/929. sz. végzése folytán 
a végrehajtást szenvedőnél 1929. évi január hó 
10-án giróilag lefoglalt és 3000 pengőre beesült in
góságokra az árverést — azon foglaltatók köve 
teléee erejéig is, akik törvényes zálogjogot nyer 
tok J elrendeltetvén, annak Sátoraljaújhelyben, 
Árpád-utca 23. szám alatt leenlő megtartására 
1929. évi március hó 10. napjának délelőtt fél 12" 
óraját tűzöm ki, amikor a foglalás nlatt lévő 
autóbusz, bútorok legtöbbet ígérőnek készpénzfi 
zetés mellett, szükség esetén becsáron alul is, el 
fognak adatná

Amennyiben a követelésre időközben részfizetés 
teljesittetett. n fizetett összeg a követelésbe be
lesz számítva.

Az árverési vevő a vételáron felül köteles fizet 
ui a vételi illetéket és a forgalmi adót is.

Sátoraljaújhely, 1929 február 13.
Gáli Vilmos kir. járásbirósági végrehajtó.

40— 1929. vht. szám.

ÁRVERÉSI H IRD ETM ÉNY.
Alulírott birósági végrehajtó az 1881. évi LX . 

t»-c. 102. $-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogv a miskolci kir. járásbíróságnak 1928. óvi 
17.993/2. számú végzése következtében dr. Kürez 
Jakab ügyvéd által képviselt Engel István é« 
csatlakozó társai javára ellen 140 pengő és jára
dékai erejéig 1928. évi november hó 22-éu foga
natosított kielégítési végrehajtás utján le- és fe 
lnifoglalt és 3.050 pengőre becsült következő in 
góságok. u. tn.: házi bútorok, 3 tehén, 2 sertés, ce
ment, gipsz, termények, különféle cserép- és ce
ment áruk nyilvános árverésen eladatnak.

Melv árverésnek a szerencsi kir. járásbíróság 
192z ik évi Pk. 2239/4. számú végzése folytán 140 
pengő tőkekövetelés, ennek 1928. évi augusztus hő 
5. napjától járó 8 százalék kamatai, egyharmad 
százalék váltódj j  és eddig összesen 52 pengő 04 
fillérben biróilag már megállapított költségek ere
jéig, Porzókon a helyszínén leendő megtartására 
1929. évi február hó 28-ik napjának délutáni 2 
érája határidő"! kitiizetik és ahhoz n venni szán
dékozók ezennel o lv megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. T,X. t.-o~ 107. 
és 108. $ ni értolmél>on készpénzfizetés mellett, a 
legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is, 
el fognak ndatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat má
sok is le- és fe ’ ölfoglnltatták és azokra kielégítési 
jogot nyertek vo'na. ezen árverés az 1881. évi LX . 
t.-e. 102. $-a értelmében ezek javára is elrendel
tetik.

Kelt Szerencs, 1929. évi január hó 29. napján.
Göndör Rezső kir. bír. végrehajtó.

FELSŐMAGYARORSZÁOI  H Í R L A P
XXXII. ÉVF. 8. SZÁM 

Szerkesztés és kiadásért felelős: 
LÁNCZI  ZOLTÁN

SserkfsHvtöMí'g és kiadóhivatal ; Sátoralja
újhely, Kaxiru zi-uten 5. szám, telefon 10. 
Miakoli - és kiadóhivatal:
Baúchenyi-ubai 12 fizum, telefon : 8—85.

Nyonitatta u Miig-yai Jövő Nyomdaüzem 
és La I< vállalat R.-T M skoloon. 

MtUnaki ; vfj J.üdvig István.

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

Hétfőn, kedden és szerdán

Harrj- l.ledke vllágattrakclója

A M O D E R N  C f l S S A N O V A

Csütörtöktől vasárnapig

Ulleu Cilsh világsikert aratott Hímje

GALAMB A VIHARBAN

Kedden érkezik meg Miskolcra a Párisi Divat
Miskolc, február 24.

A z igazi gyermekszinház újra Miskolcon
Péntek délután egyfelvonásosakat, szombaton a Jánosvitézt játszák

Miskolc, február 24
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