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C.I.

Kisütött-e a nap?
Kisütött a nap. Melegen, derűsen, bizta

tón. Keserű, dermesztő hetek, hónapok 
után, mikor a kín jégvirágaivá fagytak a 
szemünkből kihulló könnyek, mikor a vér 
szine futotta át gondolatainkat, mikor meg
nőttek az Ember szemfogai, megnyúltak 
karmai, sötét ősösztönök settenkedtek szán
dékai mögött s tépni, marni akart és falni, 
kisütött a Nap. Az emberek arcán mintha 
elsimultak volna a sötét gondárkok, mintha 
engedett volna a mohón kapaszkodó élet- 
ösztön vadsága, zord, komor feszültsége s 
mintha a bizakodás enyhe nyugalma, vára
kozó reménye ült volna helyébe.

A kereskedők és az iparosok kiálltak az 
üzletajtókba, a műhelyek elé és úgy várják,
. várva-várják a vevőt, a megrendelőt. Kí
váncsian. Hogy milyen is lehet az arca. 
Mert bizony már régen elfelejtették. De 
most talán tavasszal —  áltatják, hitegetik 
magukat — , mikor már a szén, a fa, u ret
tenetes hideg elleni elkeseredett küzdelem 
nem von el talán minden pénzt az elsőrendű 
-életszükségletektől. Próbálnak hinni, re
mélni. Nem azért, mert most már legalább 
valamivel nagyobb lesz a forgalom, jobb 
lösz az üzlet, hanem, mert süt a Nap, mert 
tavasz van s mert a hit, a remény alátá
masztja a roskadozó vállakat, uj vért hoz a 
száradó vénákba, egy pillanatnyi nyugal
mat, felengedést a létért vívott, örökké 
vesztett csatáju, rettenetes harc pattanásig 
ajzott idegfeszültségében.

S jni is kiállunk a magyar élet ajtajába, 
méh azonban télen és tavasszal egyaránt 
mindig a vigasztalanság, a reménytelenség 
dermesztő hidegébe tárul. Várjuk március 
Idusát, a szabadság ünnepet. A  szabad
ságét, melynek arcát már oly régen elfelej
tettük.. Mert testünk a felfokozott munka és 
idegélot robotjának, egész életünk, életcsa- 
táuk a*.hihetetlen mértékű adóterheknek, 
lelkünk, gondolataink pedig a kormány ki
vételes intézkedéseinek bilincsében senyved.

A  sajtószabadság ünnepének Sl-ik évfor
dulóján itt állunk hét hónapja tökéletesen, 
az utolsó szögig felszerelt redukcióval, ki
robbanása váró, termékenyítő gondolatok
kal és ötletekkel s hiába vívjuk harcunkat 
a napilapért. Mert nem állnak pártok, 
trösztök, kertellek, protekciók a hátunkj 
mögött; mert függetlenek, mert. a köz ér
dekét akarjuk szolgálni, mert a közélet 
tisztaságáért akarunk küzdeni, mert a kor
mány által 'mindenképen elgáncsolt és el
nyomott Kossuth-knltúszt akarjuk erősbi- 
toni, mert a márciusi eszmékért akarunk 
csatába szállni, mert kemény, komoly, ob
jektív kritikát akarunk gyakorolni, mert 
erőnk és súlyúnk lenne a közvéleményben, 
mely mögöttünk áll. mert a jogért, a sza
badságért, az igazságért akarunk küzdeni, 
harcolni, csatázni ar önzetlenség és az igaz
ság vértezetében. Nem kaphatunk lapenge
délyt, mert ellenzékiek vagyunk, ellenzé
kiek merünk lenni.

S mert Szudy Elemér a sajtófőnök, aki 
újságíró és redukcióból került e díszes po
zícióba, de több, nagyon sokkal több meg- 
nemértést, rosszindulatot, mutat a sajtó 
felé, mint izig-vérig hivatalnok, bürokrata 
elődei.

S történik mindez anno 1929, a sajtó- 
szabadság megszületésének 81-ik évfordu
lóján. Szudy Elemér sajtófőnök, volt újság
író, igy ünnepli március Idusát és Kossuth 
Lajost. Difficile est satiram non seribere. 
Nehéz, nagyon nehéz szatírát nem írni 
róla. ____________________

Arvizveszedelem fenyegeti a Felvidéket
A szükséges intézkedéseket megtették, de ha az olvadás gyors lesz, a Felvidék 
víz .alá kerül — Különösen Zemplén helyzete veszedelmes — Miért késik 

a Ronyva szabályozása
Miskolc, március iO.

A múlt hónap végén és a hó első napjai
ban rengeteg hó esett a Felvidék egész te
rületén s minél rohamosabban indul meg 
az olvadási folyamat, annál inkább fenye
get az árvíz veszedelme. Az egyszerre, ro
hamosan meginduló olvadás esetén ugyan
is a folyók nem képesek levezetni a felgyü
lemlő hatalmas mennyiségű vizet. Félő az 
is, hogy a hó olvadása hamarabb indul meg, 
mint sem a l'oiyókat. fedő hatalmas jég
réteg felengedne s ennek következtében a 
hóié a jégréteg felett folyna, ami csak fo
kozza az árvizveszedelem komolyságát.

Különösen a Ronyva, a Bodrog, a Bold- 
va és a Sajó fenyegetnek árvízzel, amint
hogy a múltban is ezek a folyók léptek ki 
a tavaszi olvadások alkalmával medrükből. 
Egyedül a 1 léniád az, mely medrének ala
kulatánál fogva aránylag legkönnyebben, 
de az árvíz nem minden veszedelme nélkül 
fogja levezethetni a medrébe tóduló hatal
mas víztömeget.

A  fenyegető árvizveszedelem tekinteté
ben Zemplén, Abauj és Borsod megyék il
letékes hatóságai részéről a következő fel
világosításokat kaptuk:

Katasztrófával fenyegot a Ronyva
Zemplén vármegye alispánja, Bernáth 

Aladár az árvizveszedeleraről, a megtett in
tézkedésekről a következőket mondotta:

—  Az árvizveszedclme annál inkább fe
nyeget, minél később indul meg az olvadás. 
Megakadályozása úgy az ármentesitő tár
sulatok, mint a* közigazgatás minden lehe
tőt megtett. Azonban, amire az emberi erő 
a vízzel szemben képes, az igen kevés. Ha

erősebb mérvben megindul az olvadás, mi
előtt a folyók átallott jege felengedne, ak
kor a viz a folyókban a jég fölött fog folyni 
és biztos az áradás, amint azt a múlt hónap 
kót-három enyhébb napján láttuk, amikor 
a Bodrog jegén lefutó, aránylag kevés viz 
is már hatalmas területeket öntött el.

.Mi el vagyunk látva védőanyagokkal, 
robbantószerekkel - de mindannyian Isten 
kezében vagyunk.

A csehek miatt jut veszélybe Ujhely
Egészen más a helyzet Sátorai jauj- 

holynél, melyet szintén erősen fenyeget egy 
újabb árvíz veszedelme. A Ronyva szabá
lyozása szinte teljes bizonysággal megvé- 
dené a várost. Ehhez azonban szükség volna 
a csehek hozzájárulásához, amelyet mind
eddig nem sikerült megszerezni.

Sátoraljaújhely városnak valóban min
den oka megvan, hogy félve nézzen a kö
zeli napok elé. Elég egy hirtelen olvadás a 
cseh megszállás alatt levő Szalánc környé
kén, hogy a város mélyebben fekvő részei 
újból végigszenvedjék egy árvíz borzalmait.

A város tanácsa minden tőle telhetőt 
megtett, ami sajnos nem áll egyébből, mint 
hogy elegendő robbantószert szerzett be a 
Ronyva esetleges jégtorlaszainak felrob
bantásához. Hirtelen, olvadás esetén azon
ban ez nem lesz elegendő, annál kevésbé, 
mert a Bodrog magas vízállás mellett fa
gyott be és a Iíonyvának a Bodrogig alig 
van esése.

A fenyegető árvizveszedelem újból ak
tuálissá tette a Ronyva-szabályozás prob
lémáját. Az árterületen lévő házak lakói

már értekezletet is tartottak, melyen elhatá
rozták a szabályozás 1 ege ré Ívesebb sürge
tését.

A Ronyva-szabályozás egyetlen akadálya 
- a magyar részről minden lehető megtöl 
teni a csehdk folytonos huzavonája. 
Evekig tartó tárgyalások után a csehek 
végre a múlt év nyarán hozzájárultak elv
ben a szabályozáshoz a nemzetközi vízügyi 
bizottság (lenfben megtartott konferenciá
ján. Azóta azonban nem lehet a logcrélye- 
scbl) sürgetések ellenére sem elérni, hogy a 
cseh hatóságok megtartsák a szükséges 
helyszíni szemlét.

Remélhető, hogy a mostani helyzet végre 
erélyesebb á I lás foglalásra fogja bírni a ma
gyar kormányt és sikerülni fog a cseheket 
végre Sátoraljaújhely eminens érdekét ké- 
pey.ő szabályozáshoz való hozzájárulásra 
bírni.

Borsod és Abauj lói az árvíztől
Telefonkérdést intéztünk Rorsod és 

Abauj megyék azon községeihez, melyek ta
pasztalat szerint leginkább vannak kitéve 
az árvi veszedelmének.

A Sajós és BoJdva mentén fekvő közsé- 
gek jegyzői általában mindent megtettek 
az árvizveszedelem lehető csökkentésére, 
azonban félelemmel néznek az elkövetkező 
napok elé. mert a legutóbbi kétnapos me
leg következtében előállott hirtelen olvadás 
már is előreveti a fenyegető árvíz rémét.

Saióládon három házat már 
elvitt a Sajó

Legkomolyabb a helyzet Sajóládoti, noha 
a község törzse elég távol fekszik a. Sajó
tól. A felvég, az úgynevezett „Hatrongyos"

Jegyzetek
I’ áris városa az abnormisan hideg é.s 

hossza télre való tekintettel egy nagylelkű 
és nemes gesztussal minden ágyneműt és 
ruhát ingyen kiadott zálogházaiból, a mont- 
de-uiétékből. Miskolc városától, mely ugyan 
szinte a londoni City méreteihez állította 
he költségvetését, ilyen nagylelkű s komo
lyabb áldozatokat jelentő gesztust nem vár
tunk, sőt anyagi viszonyainak szűk és gát
ló lehetőségei miatt nem is várhattunk. Ez 
azonban nem jelentheti azt, hogy most, 
amikor az évtizedek óta nem tapasztalt, 
dermesztő, szörnyű hidegben ezrek és ezrek 
már csak tengődnek, vegatálnak, kínnal és 
fájdalommal húzzák, vonszolják nyomom 
életüket, meg kellett perdülnie a dobnak 
annyi család oly féltve vigyázott kis va
gyonkájának utolsó roncsai felett. Nem je
lentheti azt, mert a város egészen minimá
lis áldozattal megmenthette volna annyi 
kisember utolsó emlékét a még emberinek 
nevezhető életből, összesen ugyanis elárve
reztek a múlt hét egyik napján háromezer- 
kétszáz pengő értéket a városi zálogházban.

Kétszáznégy tárgyat összesen háromezer- 
kétszáz pengő értékben. Egy-egy objektum
ra tehát átlagban nem jutott több, mint lf>- 
16 pengő. S az elárverezett tárgyak több, 
mint ötven százalékának értéke nem halad
ta meg a hat pengőt. Jeggyürük, ruhák, 
ágyneimick. Ruhák, melyekkel a pirosbetüs 
vasárnapok, az ünnepnapok estek ki a sok 
fekete hétköznap közül. Ruhák, amelyek 
miatt nmst már annyian el fogják kerülni 
az Isten házát, mert nincs ünneplőjük, 
amit magúkra öltsenck, mikor az Ur szine

elé akarnak járulni. Jeggyürük: szimbó
lumok, melyek a munkában, a keserű, nehéz 
életcsatákban kérgesedő tenyerű és kérge
sedé szivü embereket emlékeztette a boldog 
napokra, mikor oly melegen fogták, szorí
tották egymás kezét s oly melegen néztek 
egymás szemébe. Dunnák, vánkosok, me
lyekre lehajthatták megfáradt, megkínzott 
testüket, hogy uj erőt merítsenek a más
napi életcsatákra. Most már nincs ünnep- 
napúk, nincs emlékezés s keserű, kétség
beesett gondolatokkal, fázó. didergő testtel 
húzzák meg magukat, a nyomom szalma
vackon s fedik, takarják rongyokkal magu
kat s a remény, a bizakodás, az utolsó toll
tartó és ösztökélő erő is kihullt a szivükből, 
hogy lesz ez még máskép is, hogy visszajön 
a párna, a ruha, a gyűrű.

' **
Pedig. Még csak pénz, áldozat sem kel

lett volna. Csak e.gy ember. Aki érez és 
együttérez. A  nyomorgókkal, a nincstele
nekkel, az élet esettjeivel, akikre jól vi
gyázzunk, hogy egy szomorú, hideg, bús 
magyar éjjelen a szenvedés és a kínok láz- 
rózsái helyébe oda ne fagyjon a hulló köny- 
nyük s a halál hideg, fehér jégvirága. 
Csak egy ember kellett volna, aki rámutat, 
hogy száz pengővel ird és mondd száz pen
gő áldozattal el lehetett volna halasztani az 
egész árverést három hónappal. Nem a pol
gármesteren múlott, akinek jószivéről, em
berségességéről, szociális érzékéről inár 
annyiszor meggyőződtünk. Hanem a tör
vényhatósági bizottság struktúrája az oka. 
Hogy nincsenek olyan tagjai, akik szoros 
kontaktust tartanának a néppel, a misem 
plebs eontribuenssel, hogy a széles népré-

tegek s azok érdekeinek, bajainak, pana
szainak nincs képviselete a törvényhatóság
ban. Nem volt egy ember, egy tag a bizott
ságban, aki felszólalt volna, aki proponálta 
volna a zálogházi árverés elhalasztását a hi
het len, dermesztő hideg s az ezzel együtt 
egyre fokozódó kiáltó nyomor miatt. Nem 
volt. akinek eszébe jutott volna.

*
Es nem értjük, miért nem hívják ősze a 

szociális bizotságot, amelynek éppen ezek
nek az ügyeknek elintézése volna legfőbb 
rendeltetése. Talán attól félnek, hogy an
nak ülésein ijesztő képpel fog kibontakozni 
a szegénység, a teljes anyagi lezüllés, a 
nyomor, mely már mindenütt mutatja ar
culatát. 11a strucpolitikát folytatunk s le
jünket bedugjuk a homokba, attól nem nm
ük e! a nyomor. Sőt. össze kell hívni a szo
ciális bizottságot. Még pedig mielőbb. Ta
lán, ha hamarább összehívják, egy egész se
reg kisember utolsó vagyonkáját sikerült 
volna megmenteni a dobra kerüléstől. Mert. 
ha másoknak nem is, az egyházak képvise
lőinek, a törvényhatósági bizottság paptag
jainak, akik állandó érintkezést, kontaktust 
tartanak fenn a néppel, bizonyára eszükig? 
jutott volna a mentőötlet s emberek százait 
menthették volna meg a végső kétségbe
eséstől. családi életek szertchullásától, lelki 
és testi összeomlásoktól, keserű sorstragé
diáktól, mert ezek bizony olyan szorosan 
kapcsolódnak az utolsó pálmához, az utolsó 
ruhához, jeggyürühöz. S mindezt meg le
hetett volna előzni összesen száz pengővel, 
mert ennyit tett volna ki a háromezer pen
gő negyedévi kamata. Száz pengővel. 
_________________________________ ■’ ( — Örs) t
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ji/.onbun a Sajótövében fekszik s itt i Saji 
lefagyott jege felett folyó hóié már is 
í>sapott medréből elöntötte a környező 
szántókat s a legközelebb fekvő három h 
zat teljesen körülvette, úgy hogy onnan 
lakókat el kellett távolítani. Hz a három 
ház. már aligha lesz megmenthető, eh1 ko
moly veszély ■fenyegeti' az alaesonyahh lek 
vósü többi házakat is. Az árvizveszedelein 
komolyan fenyeget, különösen pediir a szán 
tóföldek vannak árvíznek kitéve, mi leír 
súlyosabb katasztrófával járhat.

Aisózsolca tói

ALsózsolea jegyzői hivatala azt a felvil 
gusitást adta, hogy a Sajón ugyan még áll
a jég, azonban a legközelebbi napok súly...
katns7.trófát hozhatnak.

Az árvíz magva a Sajó
felső folyása

Az elmúlt évek árvizei azt mutatták 
hogy a Sajó Bánréve— Pút nők— Hét kő 
zötli szakasza az a rész, ahonnan az ári 
megindulni szokott. Ma még áll a jég ezi.i 
a szakaszon, azonban Pút nők község elöl ja 
lóságától kapott felvilágosításunk szerint : 
befagyott jégréteg felett már közel félmétei 
magasan hömpölyög az olvadt hóié, úgy 
hogy - -3 napon belül kilép a Sajó a med
réből.

Ha a Putnok— Hét közötti szakaszon a 
minden pillanatban várható jégzajlás meg
indul, akkor a Sajó mentén fekvő összes 
községek katasztrofális árvíz elé néznek Ha 
az 1924. évi nagy áradásokról szóló tudósí
tásokat végigolvassuk, megállapítható, hogy 
Hét és Center községek elöntése után 2-i 
órán belül Miskolcon is kiöntött a Sajó.

Ma ugyan Miskolcot még neon fenyegeti 
veszély, a Sajó áll. a vízállás nem emelke
dett. azonban miután Hét és Center közsé
gek mellett napokon belül várható az erős 
olvadás, könnyen megtörténhetik, hogy a 
ma még veszélytelen helyzet után napokon 
belül komoly árvízveszély fog bekövetkezni.

Erős olvadás a Hejő mentén

A  Hejő mentén fekvő községek közül 
Hejökeresztur és Mezőnyök községek e o.- 
iáróságaival léptünk érintkezésbe. Mindkét 
helyen azt a felvilágosítást kaptuk, hogy 
az abnormálisán nagy hóréteg olvadásnak 
indult, a szántóföldeken nagy a víz. A  Hejo 
szintén olvad, egyes helyeken mar kisebb 
mérvű kiáradás is bekövetkezett, de hogy 
az árvizveszedelein milyen mérveket fog 
ölteni, azt csak a legközelebbi napok mutat
ják meg. A  jövő elé aggodalommal néznék.

Minden pillanatban katasztrófát 
hozhat a Boldva

A  Felvidék folyói közül az aránylag kis 
Boldva szokta a legnagyobb károkat okozni. 
Szendrö községnél megindult az olvadás, a 
Boldva vízállása pillanatról-pillanatra nö
vekszik. Szendrőládnál még áll a jég, azon
ban az utánnakövetkezö Boldva. község mól 
lett —  mint azt a jegyzőségtöl megtudtak
__már minden pillanatban bekövetkezhető
komoly veszély fenyeget, amennyiben itt a 
Boldva partjai lapályosak, úgy hogy a leg
kisebb vizáilásemelkcdésnél kicsap medré
ből a Boldva. Egy-két nap múlva már való
színűleg viz alatt lesz a szokásos árvizterü- 
let, azonban félő, hogy a Boldva itt sem 
fog megállani s rövidesen olyan helyekre is 
ellátogat, ahol azelőtt sohasem járt

A  fenti helyzet rajzból megállapítható, 
hogy a Felvidéket fenyegető árvizveszede- 
lom sokkal nagyobb mérvben lép fel, mint 
az azelőtti években. Erre való tekintettel az 
összse községi elöljáróságok megtették a 
preventív intézkedéseket. Legérdekesebb 
ezek közül a preventív intézkedések közül 
Mezőnyék újonnan választott agilis föjegv- 
zőjének, Darvay Bertalannak intézkedése, 
ki a Hej Őröl letakard tatta. a havat s evvel 
legalább részben csökkentette az árvízve
szély

& Társadalombiztosító orvosai erélyesen tiltakoztak az 
állásoknak idegenből hozottakkal való betöltése ellen

A  fenyegető veszedelem nagy károkat 
okozhat a mezőgazdaságnál, hiszen az őszi 
vetéseket tönkreteszi, a tavaszi munkákat 
késlelteti a bekövetkező árvíz, melynek es
hetőségét a preventív intézkedések csak 
részben csökkentik.

HÓMnelkwSAst jó u l ■ Meteorológia
Hogy a közeli napokban valószínűleg be

következik az árvizveszcdelmet fokozó ol
vadás —  arra mutat az is, hogy a meteoro
lógia intézet hőemelkedést jósol. A délutáni 
.prognózis a következő: Jobbára derült idő, 
gyenge é jje li faggyal, később hőemelke- 
dés.

Miskolc, március 10.

Az Országos Társadalombiztosító Inté
zet miskolci kerületébe tartozó orvosok 
vasárnap délelőtt népes értekezletet tar
tottak. amelyen Miskolc város Borsod-, 
Abauj- és Gömör vármegyék területéről 
mintegy 50 orvos jelent meg s amelyen 
igen érdekes orvosi és aktuális kérdéseket 
tárgyaltak. Az értekezletet a betegsége 
miatt távollevő dr. A t s  N a g y  István 
főorvos helyett dr. B u k ó  Imre helyettes 
főorvos, mint elnök nyitotta meg, aki be
jelentette. hogy az értekezleten dr. B e 1- 
1 a á g h Lajos intézeti ügyvezető sajnála
tos balesete miatt nem vehet részt.

Sok az influenza megbetegedés, 
de kevés halálozással

Az első előadó dr. P e t h e ő  János 
ermekkórházi főorvos volt, aki a gyer

mekinfluenzáról tartott magas színvonalú 
érdekes értekezést. Visszapillantást ve

tett az influenzajárványok történetére és 
zekből megállapította, hogy az influenza 
legrngadósabb és legkönnyebben meg

kapható járványos betegség, melynél még 
Iszigetelés sem óv meg. Felhozta pél

dául. hogy egy orosz fogolytáborban 
egyik nap még csak két beteg volt. a má
sik napon már több mint 90 tiszt és közle
gény betegedett meg spanyol-influenzá
ban. néhány hónap múlva pedig már a 
közeli városban is teljes erővel dühöngött

a járvány .dacára annak, hogy a fogoly
tábor a *— 10 km.-re fekvő várostól szi
gorúan el volt zárva. Az 1900-as években 
egy spanyol őrhajón, mely állandóan sza 
bad tengeren tartózkodott, váratlanul ; 
legénység nagy része influenzát kapott 
hajóra.
Hz est ben a Gibraltár tájékán pusztító 
járvány bacillusait a gibraltári szárazföld 
felől jövő erős légáramlat szele hozta 

Az influenzajárványok váltnkozóan hul- 
lámzannk; egyik járványhullám aránylag 
kis megbetegedések mellett igen nagy ha 
lálozási arányszámot mutat, a következő 
hullám pedig nagyszámú megbetegedés 
mellett aránylag kis halálozási arányszá
mot mutat. Ilyen a jelenlegi is, amely 
Amerikából indult ki.

A gyermekinfluenzának jelenségei 
különösen összetéveszthetők más súlyos 
gyermekbetegségek tüneteivel s egyben 
gyakran igen érdekes elváltozásokat idéz
nek elő a gyermekek szervezetében, me
lyeket a bemutatott három beteg gyerme
ken szemléltetően mutatott bo, akiknek 
egyike az influenza következtében és tar
tama alatt öt napot is alszik egyfolytá
ban és csudálatosán passzív viselkedést 
tanúsít. Gyakori eset az is. hogy az in
fluenza sebészi beavatkozást kivan.

Ezután dr. T  o In a y Sándor ügyvezető 
h. titkár tartott előadást arról, hogy mily

MEGHÍVÓ.

A MISKOLCI KERESKEDŐK 
ÉS GAZDÁK KÖRE

Miskolcon, Deák Ferenc-utca 5. szám alatti házában
folyó évi március hó 24-én, vasárnap d. e. 11 órakor tartja

XXIX. évi
RENDES K Ö ZG YŰ LÉSÉT

melyre t. Tagjait tisztelettel meghívjuk.
Miskolc, 1921) március hó 10-én.

Dr. Lédig Dezső
titkár.

Ferenczi Károly
elnök.

192*. évről. 2. Zárszám- 
költségvetés meg- 

i közgyűlést meg-

Tárgysorozat: 1. Vélaszmúny jelentése 
adások előterjesztése, felmentvény megadása. 3. Folyó évi 
állapítása. 4. Esetleges indítványok. (Bármely indítványt 
előzőleg 8 nappal az Elnökhöz Írásban kell benyújtani.
A közgyűlés napján este fél kilenckor a Kör nagytermében tartandó társas

vacsorára a Kör Igazgatójánál március 23-sg szóval vagy Írásban lehet 
jelentkezni.
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Központi Tejcsarnok
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Széchenyi-u. 6. sz. alatt Telefon: 13-27.
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13-27 számon történt telefonrendelésre 
minden árut hazaküldünk !

fontos feladat háramlik az orvosokra a 
betegsegélyezés és a pénztár adminisztrá
ciójában való közreműködés terén. Rá
mutatott azon eszközökre, amelyikkel a 
segélyre szorultak az orvosok utján men
nél gyorsabban hozzájuthatnak pénztári 
járandóságaikhoz.

Dr. Ursziny a betegségek 
megelőzéséről

I tália dr. F r s z i n y  Gyula putnoki 
járási bányaorvos tartotta meg hatalmas 
gyakorlati és elméleti ismeretekre valló 
szociálhigiéniai előadását. Mélyen szántó 
tanulmányát jóizü humorral fűszerezte. 
Vázolta azt a sikertelen küzdelmet, ame
lyet csaknem négy évtizeden, mint a szo- 
ciálliigiénia úttörő apostola a hatóságok 
nemtörődömségével szemben folytatott. 
Főképen azokat a preventív feladatokat 
vázolta, amelyekkel az orvosoknak a né}>- 
betegségek megelőzése, a népegés:'iég- 
ügy kifejlesztése terén az orvosokra há
ramlik.

Dr. Bukó az alkoholizmus éllen
Dr. B u k ó  Imre egy országos pénz

tári leirat kapcsán rámutatott arra, hogy 
a betegségeket másképen bírálják el az 
orvosi és másképen a pénztári törvények 
szerint. Vázolja a kifejlett német társada
lombiztosítási rendszert. Ennek keretében 

pénztári orvosi működés célja csak ki
sebb részben a betegség elleni küzdelem, 
fontosabbik feladata az, hogy elhárítsa és 
óvátegye a betegség folytán bekövetke

zett gazdasági károsodást. Harcot hirdet 
különösen a dolgozók körében pusztító 
alkoholizmus ellen, amely nemcsak eseten
ként okoz munkaképtelenséget, hanem va
lóságban melegágya a legkülönfélébb 
megbetegedéseknek és a legkülönfélébb 
társadalmi bajoknak. Célravezető eszköz
nek tartaná, ha az iszákosságból eredő rö- 
videbb, vagy hosszabb munkaképtelenség 
esetére elrettentésül nem adnának munka
képtelenségi segélyt.

Az értekezlet sérelmezi a hatósági 
és közintézményi orvosok idegen

ből való kinevezését
A tárgysorozat utolsó és legérdekesebb 

pontja dr. A l t r a  a n n Ignác felszólalása 
volt, aki vázolta a miskolci és környéki 
orvosi kar súlyos helyzetét. Rámutatott 
arra, hogy amig itt született és itt prak
tizáló orvosaink alig tudnak elhelyezke
dést találni, amikor Miskolcon kiválóan 
képzett és elismerten nagytudásu orvosi 
gárda működik, ugyanakkor a Miskolcon 
és környékén megüresedő hatósági, köz- 
intézményi és más orvosi stallumaiba 
Budapestről és idegen helyekről neveznek 
ki orvosokat fontos állásokba és sértő 
mellőztetést tűrni, ezért egy erélyes hangú 
határozati javaslatot terjesztett be:

..A pénztári orvosi kar mai gyűlésén 
megvitatás tárgyává tette a súlyos gaz
dasági helyzetben tengődő orvosi kar ne
héz szociális helyzetét, különösen annak 
helyi vonatkozásait. Sajnálattal tapasztal
ta. hogy az orvosok egyetlen létalapját 
képező fixfizetéses állások betöltésénél a 
városi orvosi proletariátus állandó szapo
rításával olyan irányzat érvényesül, amely 
nem miskolci és környéki származású, 
hanem idegenből hozott orvosoknak de- 
szignálásával sérti nemcsak az itteni or
vosi karnak anyagi és erkölcsi érdekét, 
hanem az intézetnek helyi ismeretekhez 
kötött sima adminisztrációját is veszé
lyezteti, —  szükségesnek látja, hogy a 
gyűlésből egy háromtagú bizottság kül
dessék ki, amely illetékes fórumok előtt 
ecsetelje az orvosi kar sérelmeit és hasson 
oda, hogy úgy a jelenben, mint a jövőben 
helyi ismeretü orvosoknak a kinevezésé
vel szüntesse meg azokat a sérelmeket, 
amelyek az államosítás óta az orvosi kart 
.sújtották."

Az értekezlet az indítványt egyhangú 
lelkesedéssel magáévá tette és a három tagú 
bizottságba kiküldötte dr. Vajda Gézát, dr. 
Petheő Jánost és dr. Altmann Ignácot, ki- 
mondván, hogy kívánatosnak tartja, misze
rint a miskolci és vidéki orvosi állások be
töltésénél ezen háromtagú bizottság véle-tcc/i nwi vinwy
ménye meg hallgat assék.

Függöny^taminol^^ GEDEON
Sima és mintázott TÜ LLÖ K  400 cm. széles CÉGNÉL
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Mibe került a sátoraljaújhelyi villangyár felépítése?
Ma még alközmüvek vezetősége sem tudja pontosan — A költségvetés 13 és fél 

mllliárdjával szemben 20 milllárdra teszik az építkezés költségeit
Sátoraljaújhely márriun 10. Volt. Majdnem mindenki többet

fizetett az uj telep bekapcsolása előtt, mintA képviselőtestület legutóbbi ülésén el
hangzott napirend < lőtti felszólalás, mely 
a városi közmüvek, elsősorban a villany- 
telep közvetlen vezetőségére épen nem kel
lemes témát hozott a l’olszintv és igen kel
lemetlen kérdéseket vetett fel, ismét az ér
deklődés előterébe helyezte az uj villany- 
telep, illetve a villanytelep építésének 
ügyét.

Meg kell állapítani, hogy a/. Önálló vil- 
lanytolep építésével szemben annak idején 
‘■síik igen kövesen foglaltak állást —  a nug\ 
többség, melyet különböző jelszavak vezet 
tek. döntött, felépült az önálló villanytelep 
és

minden jel arra mutat, hogy azon ke
veseknek volt igazuk, akik az önálló 
telep építése ellen foglaltak állást.

Ma már az önálló telep legerélyesebb vé
delmezői sem merik állítani, hogy rentábilis 
volt az építkezés, rentábilis lesz az üzem. 
A legtöbb, amit mondanak: nem volt rossz 
befektetés, mert amennyibe nekünk került, 
annyiért bármely pillanatban el tudjuk 
adni.

Hát ez bizony gyenge vigasz a város kö
zönsége részére, mert igen nagy kérdés, 
hogy eladás esetén volna-e mód olyan ked
vező egységárak biztosítására, mint aminőt 
az építkezés előtt elért a város a Sátoralja
újhely villanyellátására pályázó Trösztnél. 
KrrŐl szó nem lehet. Sem most, sem pisiig 
eladás esetén.

Az első, ami miatt sok támadás érte a 
közmüveket, a villanyfogyasztás látszólagos

utána. Knnek két oka volt a valóságban: 
az egyik, hogy nappali áramszolgáltatás 
is lévén (ami azelőtt nem volt) nappal is 
fogy asztanak több-kevesebb áramot; a má
sik, hogy a régi villanyórák legtöbbje el
avult. rossz volt. amelyek a valóságos fo
gyasztásnál kevesebbet mutattak. Kriti
zálni tehát legfeljebb azért lehet a köz
müvek vezetőségét, hogy nem ellenőrizte 
kellőleg az árammérőket.

A második, illetve ez már a harmadik tá
madás súlyosabbnak készül és sokkal nehe
zebben lesz kivédhető.

Ma Sátoraljaújhelyben úgyszólván min
den társaságban rendszeresen visszatérőig 
arról folyik a legtöbb szó, hogy:

mibe került az uj villanygyúr fel
építése?

Választ, erre a kérdésre néni tud senki 
adni, csak találgatásokat lehet hallani. Az 
kétségtelen tény, hogy az első terv szerint 
10 milliárd lett volna a költség, a valóság
ban megszavaztak 13 és fél milliárdot, te
hát 1,080.000 pengőt. Később ez az összeg 
kevésnek bizonyult és ükkor újabb 280.000 
pengőt, szavazott meg a képviselőtestület, 
ami 25 százalékos hitcltullépest jelent.

Már halljuk a védekezést: nem volt a 
valóságban 13 és fél milliárdunk, mert a 
•Speyer-kölesön időközben leapadt. Ez a 
védekezés azonban nem áll meg, mert a 
zárszámadásokból kimutat hatólag —  fel
használták az építkezéshez a közmüvek tar
talékait is.

Mindez azonban nem volna Imij. ha elég 
volna a már felvett pénz. De «•/ nem lesz 
elég. Hogy nincs elég pénze már a közmű
nknek. arra több jel is mutat. Például

a város nemrég' felszólította a közmü
veket. hog-y fizessék be haladéktala
nul a Speyer kölcsön elmulasztott 

részletét,

melyet a városi háztartás már régebben ki
fizetett helyettük.

Kz azt bizonyítja, hogy a közmüvek min
den rendelkezésre álló tőkéjét felemésztette 
az építkezés. Ha nem igy volna, egész biz
tos. hogy pontosan megtérítették volna a 
város háztartásának az előlegezett annu
itást.

Mibe került tehát az építkezésf Ezt kérdi 
mindenki. De a kérdésre senki sem kap vá
laszt, mert feleletet ma még senki sem tud 
adni. Az általános vélemény, hogy az épít
kezés az előirányzott 13 és fél milliárd 
helyett 20 milliárdba került. Biztosat tudni 
azonban nőni lehet. Ixdiet, hogy esetleg ke
vesebb, de lehet, hogy ennél is több volt, 
azaz hogy lesz a költség.

Választ eddig semmilyen formában nem 
kapott a város jogosan aggodalmaskodó kö
zönsége, hacsak egy pár fölényes kézlegyin
tést annak nem tekintünk. Ez azonban nem 
elégíti ki a város közönségét, mely joggal 
elvárhatja, hogy megválasztott vezetői vá
laszt adjanak kérdésére: Mibe került a vil
lany gyét' építkezése és mik voltak a hitel- 
túllépések okaif

A VASGYÁR TELJES LEÉPÍTÉSE FELÉ?

Tulredukált munkáslétszám mellett egyes üzemekben 
tizenkét órát dolgoznak a munkások

Valami állandó rettegés, félelom üli 
meg az arcokat. Az ezelőtt nyugodt, biz
tos existcnciáju. viszonylag jólétben élő 
sokezer ember ma rettegve félti azóta bi
zony jól lefogyott kenyerét, száraz s ke
serű existeneiáját. Mi lesz velünk hóinak? 
■' a kérdés ül az arcokon, midőn magú
it összehúzva, keserűségüket magukba 

fojtva, szótlanul ballagnak haza a mun
kások.

Fokozatos leépítés
Alig néhány hónapja terjedt el annak 

a tervnek hire, ho ry a budapesti állami 
gépgyár egyes űzi óit áthelyezik Diós
győr-Vasgyárba. A t• elyezik pedig azért, 
mert itt nagyon » megfelelő, elsőrendű 
i •■endezés vn a továbbfejlesztésre, ki
épít e.-.: ’ ,.oan alkalmas a telep, mig
Pesten az állami gépgyár továbbfejleszté
se szinte lehetetlen.

S mi történik? Ahelyett, hogy az ere
deti terv szerint a pesti gépgyár öntödé
jét ide helyezték volna át —  itt leépítet
ték az öntődét, 120 ember helyett ma már 
csak 12 dolgozik s a munkások nagyrészét 
áthelyezték Budapestre.

Félgyártmányok, melyeket 
Ózdra vlszoek]

Hogy mindez csak első ctappeja a gyár
üzem megszüntetésének, azt alátámaszt
ja az a körülmény is, hogy nagy tételek
ben szállítják cl feldolgozás végett azokat 
a félgyártmányokat, melyeket azelőtt itt 
dolgoztak fel. A kinagyoltan meghenge
relt acéltömböket, az úgynevezett caugli- 
kat, vagy bugákat ma waggonokba rak
ják s ózdra szállítják, a Rimamurány- 
Salgótarjéni üzemébe —  további feldol
gozás végett.

Ezt az tizembeszüntetési tervet azon
ban meglehetősen rendszertelenül hajtot
ták végre s ennek következménye az. 
hogy teljes káosz uralkodik n megmaradt 
munkások munkaideje és munkabeosz
tása körül.

A  diósgyőri vasgyárnak 13 fő- és több 
kisebb üzeme van. Vannak üzemek, ahol 
csak 7 órát dolgoznak s vannak üzemek, 
ahol 12 óra a munkaidő!

12 órás munkaidő
1929-ben, a 8 órai munkaidőről szóló 

washingtoni egyezmény megalkotása után 
annyi esztendővel tizenkét órát dolgoztat
nak n m. kir. állami diósgyőri vas- és 
acélgyárban. Tizenkét órát dolgozik ezer 
ember: a hengerészeiben, a Martin-ke
mencénél. a téglagyárban, magnsolvasztó- 
nál, mozdonyjuvitóban s még egy néhány 
kisebb üzemben, úgy, hogy a munkáslét-

szám több mint fele reggel 6-tól este 6-ig, 
illetve este 6-tól reggel 6-ig dolgozik.

Hogy mi ennek az oka? Mi az oka an
nak. hogy a gyárvezetőség kötelezőiig el
rendelte a 12 órai munkaidőt, de a négy
órai tulidőért csak a rendes óradijat fize
tik, noha a világ minden magángyára 
50— 100 százalékos pótlékot fizet a túl
órázásért.

Ennek oka csak az lehet, hogy a gyár 
egyes üzemeiben tulerőson hajtották vég
re a létszámredukciót, áthelyezésekkel s 
kényszernyugdijazásokknl.

Lapunk hasábjain foglalkoztunk már 
a Budapestre való áthelyezésekkel. Meg
írtuk. hogy nemcsak nőtlen, családtalan 
munkásokat, hanem nős, családos, hosszú 
évtizedeken keresztül itt dolgozó s min
den gyökérszálakkal a Vasgyár s Mis
kolc talajába eresztett idős munkásokat 
Pestre dirigálnak azzal, ha nem inegv. 
nyugdíjazzák.

A nyugdíjazás pedig azt jelenti, hogy 
erős, egészséges, munkaerejük teljében le
vő munkások keresetük felét alig kitevő 
nyugdíjjal tétlenségre vannak kárhoztat
va. A rendes óraszám mellett 200 pengőn 
felül kereső munkások kényszemyugdija- 
zás folytán 80— 100 pengő nyugdijat 
kapnak.

De ez még talán a kisebbik baj. A na
gyobbik baj az, hogy a ltészámredukciót 
rendszertelenül hajtották végre, úgy,

hogy mig egyes üzemekben 12 órát dol
goznak, addig sok üzemben 7 órát del
táinak csak, egyes üzemekben a normális 
8 óra a munkaidő ugyan, azonban ,ez is 
a legszerencsétlenebb beosztással, reggel 
7— fél 5-ig, másfélóra szünettel. Ez a 
munkaidő a végi 6— 2-ig terjedő munka
idővel szemben azt jelenti, hogy mire a 
távolabb lakó munkás hazaér, est’ van s 
nincs szabad ideje arra, hogy kis kertjét, 
háza körüli teendőit elvégezze, kulturigé- 
nyeit kielégítse.

De a munkások már-már belenyugod
nának abba, hogy a jövőjük kétséges s 
minden pillanatban a munkanélküliség 
veszélye fenyegeti őket, —  ha legalább 
a jelen nem adna okot panaszra. —  De 
sok okuk van panaszra, mert kereseti vi
szonyaik nyomorúságosak.

Négy napot dolgoznak hetenként
fis ritka és szerencsés munkás az, aki 48 

órát .dolgozhat hetenként. A gyár sok üzeme 
ugyanis csak négy napot dolgozik. A gyár- 
igazgatóság rendeleté folytán hétfőn s 
szombaton nem járnak a gépek, sok üzem
ben, igy az amúgy is leredukált létszámú 
acélöntődé, vasöntödében 16 órát kényszer
pihenőben tölt el a munkások nagyrésze s 
igy sokszor alig haladja túl a havi 120— 140 
pengőt —  egy 30 éve dolgozó előmunkás 
keresete.

Még ennél is kevesebbet keresnek a szak- 

Tolofon: 11 II.__________APOLLÓ FILM8ZINHÁE____________ Telefon : 11-11.

Március 11— 12. Unlversal világattrakció! Hétfő. kedd.

A RIVALDA FANTOM JA
(KÍSÉRTET A BROCWAYN) Paul Lén: superfilm|e 8 felvonásban.

_______ Ezenkívül: NE FÉLJ, PENNY, ViRjáták li frlvonfabaii.

Március 13— 14 Lón Chaney művészi alakítása Szerda. ™nt«rt.8k

A NOTREDAMEI TORONYŐR
Hugó Viktor világhírű regénye Ilimen. Fősz. I.on Chaney 

TIGI KINN VAN A VÍZBŐL
Burleszk ‘2 felvonásban

Március 15. Ifi. 17. Pántok, szombat, vasárnap

A hét művészt eseménye Greta Garbó Csodálatos szépségű filmje:

A SZEN T SZENVEDÉLY
(Egy veszedelmes asszony)

Lndwig W o lf regényének filmváltozntn 10 felvonásban.

Ezenkívül: MEGŐRÜLT AZ ANYÓSOM. Burlcszk 2 felvonásban. 1

A KÁVÉ
mely mindennapi fogyasztásra 
szolgál, legyen 16, de De 
legyen drága.
Ilyen

a Jó

Berzy kávé!
munkások. Egy ötéves segéd például 50 fii 
léres órabért kap, umi havi 80—90 pongőt 
jelent csuk. Egy napszámos órabére 30— 40 
fillér között változik szolgálati évok szerint. 
De ez mind csak a bruttó kereset.

Sok a levonás
A legkülönbözőbb s —  sajnos — törvé

nyes jogcímeken —  ugyanis 13— 14 száza
lékos levonást eszközölnek e csekély összegű 
keresetből. Betegscgélyz.ő, nyugdíj járulék, 
kérésti adó, zenoköri tagdíj, villamosbér- 

t stb. Egymaga a Diósgyőrben lakó mun 
kasok villamosbérletjegye 6.70 j>engőt tesz 
<i, mig a betegsegélyző járulék elmén pél
dául 106 pengős bruttó kereset után 5.27 
pengőt vonnak le. —  Nyugdíjpénztári já 
ruh'k címén pedig hat százalékot fizetnek 
t társpénzt árnak a munkások, úgy hogy a 
betegsegélyző s nyugdíj pénztár együttesen 
íz összekeresel 11 12 százalékába kerül a
munkásságnak.
Csökkentették a pótdljakat és megszün

tették a kedvezményeket
A munkások keresete, órabére nem emel

kedik szolgálati éveikkel együtt, az erru 
megállapított skála, az úgynevezett „dia 
grammá" szerint. Vannak munkások, kik 
ót-nyolc éve nem kaptak órabéremclést. 
noha minden előfeltételük meg van hozzá.

Az alapbérek után megállapított száza
lékos pótdijakat csökkentették és fokozatú 
sün megszüntették az összes kedvezménye 
két is. Rövid idővel azelőtt még ingyon- 
szenot kaptak a munkások, azután önkölt
ségi árat fizettek s ma már nincs messze az 
általuk fizetett ár a szén rendes piaci árá 
tói.

Panaszkodnak a nyugbéresek
A már régebben nyugbérezett munkások 

amiatt panaszkodnak, hogy csekély a nyug 
bérük, nem tudnak megélni belőle, mert 
80— 100 pengőt meghaladó nyugbért. senki 
sem kap. A legmagasabb nyugbér, amit pél 
dául egy 40 évet dolgozott élőmunkán kap; 
bruttó 104.74 pengő, levonások után 100.88 
pengő. A kegydijasok pedig, kik nem tar
toztak a rendszeresített, úgynevezett kincs
tári alkalmazottak közé, hanem a státuson 
kívül dolgoztak 40 évig, egészen nevetsége
sen csekély 8— 10—20 pengős kegydijakat 
kapnak, de ha keresőképes gyermekük van. 
azt is megvonják tőlük.

Soidos vezérigazgató nyilatkozata 
A vasgyár aktuális problémáival kapcso 

latban megkérdeztük Zsoldos István vezér
igazgató, kormány főtanácsost, aki a követ
kezőkben volt szives kérdéseinkre vála
szolni :

Méltóságon I ram, mi igaz abból, hogy a 
vasgyár egyes üzemeiben napi 12 órát dől 
goznak a munkások?

Ebben a kérdésben nem nyíl atkozha
tom.

Mi igaz abból Méltóságos Uram, hogy a 
vasgyár egyes üzemei félgyártmányokat 
gyártanak, amelyeket azután özxlra szállí
tanak további feldolgozás végett?

Ez ilyen formában nem felel meg a 
valóságnak, mert csak egyes, egészen külön
leges. speciális vastagságú és speciális nagy- 
sigu lemezekhez szükséges anyagokat szál 
litanak át ózdra, amelyek itt a vasgyárban 
fel nem dolgozhatók. Ezeknek monyiségo 
azonban egészen jelentéktelennek, lényegte
lennek mondható. Különben •egyáltalában 
nem szívesen nyilatkozom, mert a lapok 
rendszerint elferdítve hozzák le nyilatkoza
taimat.

Panasz, kélségljcesés, reménytelenség 
mindenütt az egész gyártelepen. Állandó 
rettegés, örökös bizonytalanság. Sok ezer 
ember félti a kenyerét, családja, gye rmokéi 
jövőjét. S félti Miskolc város, Diósgyőr sok 
száz kereskedője, iparosa fogyasztóközön
ségének egyik igen jelentős, hatalmas cso
portját Mayer Arnold.
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Miért nem népszerű 
a Társadalombiztosító Intézet?
Nem bírják u terheket a'munkaadók, a kenyérrevalót viszi 
el az alkalmazottaktól Kiküldik alkalmazottalkat a kis
mesterek, hogy a súlyos kötelezettségektől mentesüljenek

Miskolc, máii'ius 1 '•

Beszéltünk egy előkelő társad ílumbizto- 
sítói főtiszt viselővel különféle, luképen a/, 
intézetet illető aktuális problémákról. Az 
illető főtiszt viselő uyitott szemű, intézetét, 
hivatását szoivtö ember, aki mélyen átérzi 
.azokat az eszméket, amelyeknek megvalósí
tásúra kellene hogy szolgáljanak a Lcx Vass 
1, és 11. s majdan a Lex Vass 111,. aonely- 
nek gyakorlati eszközei elsősorban ti Társa
dalombiztosító Intézetek volnának. Beszél
getés közben, melyben sorra került az in- 
iézmények áldásos és millió meg millió em
ber jólétének biztosítását célzó rendeltetése, 
működése, az iiietö tovlszt viselő elkeseredet
ten jegyezte meg, hagy hiábavaló minden 
legnemesebb célzat, hiábavaló a milliók ja
vát szolgáló munka, hiábavaló a tisztvise
lők meg feszített munkája, —  szomorúan 
kell lépten-uyomou tapasztalnia, hogy az 
intézménnyel a közönség nemcsak nem tud 
megbarátkozni, hanem előtte érthetetlen 
okokból egyre nagyobb ellenszenvet, sőt ha
tározottan ellenséges hangulatot tapasztal 
a közönség részéről. Annál jobban meglepi 
és elkeseríti őt, mert nemcsak a munkaadók 
viseltetnek ellenszenvvel az intézmény 
iránt, de maguk a biztosítottak is. akiknek 
pedig igazán javára szolgálni vau hivatva 
az intézmény és akiknek igen nagyért ék ü 
előnyöket biztosit a Társadalombiztosító 
intézet.

Az alkalmatlan intézeti székház
Sok-sok szó esett már arról, hogy a 

Társadalombiztosító Intézet miskolci szék- 
liáza nemesük fekvésénél, hanem építkezési 
módjánál* fogva is a lehető legalkalmatla
nabb és egyenesen veszélyezteti a legfőbb 
néphigiéniai elvet: a tömegek egészségének 
megvédését.

Főtisztviselő barátunk lemondóan legyin
tett kezével.

—  Ismerjük, úgymond —  ezeket az 
anomáliákat. Magunk tudjuk, érezzük leg
jobban az intézményre oktrojált épület al
kalmatlan voltát. Tettünk is már számta
lanszor előterjesztést a központhoz, hogy a 
város középpontjában építsünk uj, meg
felelő épületet, kértük a város támogatását 
ig ehhez. Sajnos, a város részéről nem ta
láltunk erőteljes támogatásra, a központ 
meg válaszra se érdemesített. Pedig Mis- 
koleuak Is érdeke volna, hogy egyrészt kö
zéppontja egy hatalmas középülettel legyen 
csinosabb, másrészt a lakásínség az eredeti
leg bérpalotának épült székhazunk lakások 
céljaira való átengedésével enyhittessék. A  
központ pedig, amelynek jelentettük, hogy 
havi 20.000 pengőt tudnánk tartalékolni az 
eddigi bevételekből az uj székház építésére, 
az öregségi uj biztosítás életbelépése után 
kétszerannyit, —  egyszerűen feldirigálta a 
kezelési felesleget és vásárolt abból —  Bu
dapesten szállodákat, bérházakat, azokból 
kitette a lakókat, hivatalokat helyezett el 
bennük a vidéki iparosok, kereskedők, alkal
mazottak pénzéből.

A biztosítottak súlyosan adóznak 
az előnyökért

— Ez még nem elég ok arra, —  jegyezte 
meg barátunk. —  hogy a tömegok oly nagy 
ellenszenvvel legyenek az intézmény céljai 
dacára.

—  Vegyünk elő papirost, ceruzát t'e- 
leltünk és számítsuk ki, hogy miért ér
ők az intézménynek inkább a terheit, mint 
áldásait.

A Társadalombiztosító Intézet statisz
tikája szerint a biztosítottak körülbelül felé-

Londoni különleges tavaszi 
s z ö v e t u j d o n  S á g o k  és 
Skót sportkelraók érkeztek

Steinfeld
és

F I s c h e r
miskolci uriszabó céghez

Korona-szállodával szem bon. saját házban. 

Szöveteinkből, valamint a rendelők ál
tal hozott anyagból is divatszerü 
ruhák készítését vállalunk 
előnyös árakon a leg
gondosabb kiál
lítással.

Telofonecám : 399.

uck kereseti* alig nagyobb havi 100 pengő
nél. Ebből a kétféle biztosítási dij és kri •- 
se ti adó stb. címén levonnak 10— 12 száza
lékot. Tessék megmondani, vájjon S8 -91) 
pengőből lőhet-e tisztességeden megélni nem 
égj embernek, de 3—4 ti tagú c ■ 
mert a kiskeresetű biztosítottak legnagyobb 
része, családos ember.

fis feledi azt a sok-sok előnyt, amit 
élveznek a biztosítottak és családjaik í Az 
ingyen orvosi kezelést, gyógyszert, kórhá
zat, táppénzt, szülési, temetkezési segélye
ket stb.

—  fis feledik a törvény végrehajtói, hogy 
mindezeket a biztosítottaknak csak arány
lag nem tulnagy hányada veszi igénybe ; a 
többség nagyobb részben háP Istennek, 
nem szorul rá, vagy a nehézkes, zaklató in
tézkedések miatt nem reflektál rá. Feledik 
a törvény végrehajtói, hogy a mai kereseti 
viszonyok és munkahiány mellett a higié
niai és jövőbeli jóléti célokra a havi .100 
pengős sovány keresetből elvett 10— 12 
pengők kenyérre, lakbérre, ruhára kellet
tek volna, s azokat nem bírják honnan pó
tolni ?

~  Tehát áthárítsák egészben a munka
adókra ?

—  Isten ments! A munkaadók teljes jog
gal zúgolódnak, főikép a kisebbek. A kis
iparunk haldoklik, a kiskereskedelem is a 
földön hever. Ezekre nem több terhet rakni, 
hanem segíteni kellene magukon is. fis az 
alkalmazottaik utáni járulékteher másik fe
lét ők kénytelenek saját szűkös, keserves 
keresményükből fedezni, noha az egész biz
tosító intézetből, melyet felerészben ők tar
tanak el —  semmi, de semmi hasznuk vagy 
előnyük nincsen. Miért szeressenek tehát 
egy ilyen drága, rájuk semmi hasznot nem 
jelentő intézményt?

—  fis feledik azt, hogy a néptömegek jó
létéhez nekik is kell áldozatokat hozni, azt

nem háríthatják egészben az államra!
De igen is. a népjólét, a néphigiénia, 

a beleírok, elaggottak, árvák, rokkantak se
gítése. biztosítása elsősorban nőm társadal
mi feladat, hanem állami, az egész államé.

Lillafüred és a nepjólét 

Informátorunk erre komolyan és clutii- 
sitóan válaszolt.

Hisz az állam annyira túl van ter
helve, hogy a legszükségesebb és legégetőbb

fis Lillafüred például? kérdeztük.
M cözt Lillafürednek che i kéldés

heV. ?
.Nagyon sok. több, mint gondolják! 

Például mi lo-z Lillafüreden? Tündérpalo
ták, függökertek. kilométeres mélységből 
feltörő hévforrás, hullámfürdős strand, sí-, 
k resolya-, golf és autóverseny pályák stb.

Vájjon melyikre szükségesebb áldozni? 
Ari i c, hog.v néhány nagypónzü ember fé- 
yesen éljen, néhány Icormányférfi kelleam - 

sen golfozhasson Lillafüreden, avagy a ros- 
kadásig megterhelt iparosok, kereskedők, 
esekélykeresetü alkalmazottak válláról le
venni a kicsinynek látszó, de valójában sú
lyos terhet. 11;: az állam igazán, komolyan 
s gitoni ikar ezeken a néprétegeken, a ma
gyar nép millióin, úgy ne az ö szegényes 
keresetükből csináljon számukra nép
jóléti intézményt, hanem azokból a millió, 
meg millió pengőkből, amelyeket Lillafü
redre és hasonló fölösleges luxusiirtézroé- 
nyt k re pa tarol. Lilla fül < d sohase lesz ren
tábilis. hasznothajló objektum, de millió 
magyar iparos, kereskedő, munkás nagyobb 
darab kenyeret tud adni családjának, ha az 
állam magára vállalja legalább a szegé
nyei)!) rétegek biztosítási dijait.

A munkaadók többé nem vállalják 
a biztosítási dijakat 

Számtalanszor voltunk tanúi annak, 
hogy a munkaadók magukra vállalták az 
alkalmazottaikat terhelő biztosítási dija
kat is, melyeket joguk let volna egyéb
kén levonni tőlük. Ma? Módunk volt je
len levonni egy szombati bérfizetésnél, ahol 
a munkaadó kijelentette alkalmazottai
nak, akik panaszkodtak, hogy ezúttal ke

vesebb hért kaptak, mint máskor, holott 
s a bér, s<£a munkaidő nem változott.

—  Nem csökkentettem a béreket, csu
pán ! •vontam a társadalombiztosítói járu
lékok felét és a kercs.eti adókat egészen, 
■miire türvényadta jogom van. Eddig szí
vesen fiz ttein az egészet a magaméból, 
h na. an ikor a bevétel im egyre csök
kennek a rezsi egyre nagyobb, amikor 
nem tudom honnan behozni a társadalom-

iztos adókat fájó szív
vel bár, d képtelen vagyok az egészei 
magam viselni.

fis rz mind gyakoribb eset és ma már 
ritka munkaadó, aki nem vonja le alkfil- 
i uiKottáktól a dijnknt. holott azelőtt ritka 
munkaadó vonta le.
A kisiparosok, kiskereskedők elbocsátják 

segédeiket, tanulóikat a biztosítási 
dij miatt

A héten elküldöttein cipőimet szokott 
suszteromhoz, javítás végeit, kérve, hogy 
még aznap délután küldje haza. Késő este 
ő maga hozta, mentegetőzve a késésért.

—  De miért fárad maga, miért nem 
küldte haza az inasával? —  kérdeztem.

—  Niiiescn tanulóin, elküldöttein. Nem ■ 
azért, mintha rossz lett volna, vagy nem 
lenne rá szükség. Hanem azért, mert nem 
bírom fizetni azt a társadalombiztosítói 
járulékot, fin is szűkén keresek mn. ő 
tőle meg hogy vonjam le? —- felelte ko
moran.

l tunk a főutca egyik divatüzlete előtt 
vitt el este, épen húzta le az üzlet rolló 
.iát maga a tulajdonos. Kérdésünkre ke
sernyésen nevetve felelte:

—  Magad. uram. ha szolgád nincs! <— 
Tartanék én, uram, segédet is, boltiszol
gát is, mert biz' elkelne. De annyi fizetni 
és járkálni, ki- és bejelenteni való van 
velük, hogy inkább magam söprőm az üz
letet, magam szolgálom ki a kevés vevőt, 
feleségem van helyettem az üzletben, ha el 
kell mennem. Uram. nem győztem a sok 
társadalombiztosítási dijat fizetni, ' -von
ni meg restellem a kis fizetésükből.

Sok a panasz az 1929. évi 
házadókívetések miatt

Az 1929. évi házadé kivetésekről szóló 
Izet esi meghagyásokat most kézbesít teti ki 
a miskolci városi adóhivatal. A  fizetési meg 
hagyások miatt ezidén szokatlanul sok pa
naszkodási hallani. Elsősorban megállapít
ható, hogy a kilátásba helyezett házadó- 
esökkentés helyett burkolt adóemelés mutat
kozik mindenhol. Ennek oka az, hogy a 
pénzügyminiszter leszállította ugyan a ház
adó kulcsát IS százalékról 16 százalékra, 
de ugyanakkor nem intézkedett afelől, hogy 
a most háztulajdonosokra háramló köz- 
üzemi költségek a házadó jogszabályok vi
lágos rendelkezései szerint levonassanak a 
házadóalapjából.

Beadványban és szóbeli utón is felhívták 
<*rre az anomáliára az illetékes miniszteri 
előadó figyelmét, aki meg Is Ígérte, hogy 
utánanéz a dolognak. Mivel azonban máig 
sem törtónt e tárgyban intézkedés, a dolog 
következménye az lett, hogy felsőbb utasí
tás hijján az adókivető hatóságok leszállí
tották ugyan a házadót 2 százalékkal, de 
végeredményben 3.5— 10 százalékkal maga
sabb adóalap után vetették ki, tehát vég
eredményben jogosulatlan adótöbblet sújt
ja  a háztulajdonosakat.

Ugyancsak sérelmezik nagyon sokan a 
háztulajdonosok közül, hogy az adókivető 
hatóságok több esetben minden becslési 
helyszíni szemle nélkül, komoly és alapos ok 
nélkül önhatalmúlag magasabb bérértéket 
állítottak be a bevallottnál.

Lapunk Budapesten állandóan
olvasható a l ’ark-s.'dUorht kávéházfihau 
V m  kér. Baross-tár 10.

É R T E S ÍT É S  1
it'j. céglőnökünk párisi bevásárlási körútjáról 
magával hozott selyem és szövetujdonságok 
kirakatainkban már megtekinthetők.

R o se n b e rg  Gyula és Testvére Miskolc

KUNOVITS ÉS HIRSCH

Belvárosi cipőüzlet
tisztelettel értesiti Miskolc város és környéke 

in. tisztelt közönségét, hogy

Széchenyi-utca 33. szám alatt,
Grandszálló épületében

a legelső magyar gyárak cipőgyártmányaiból 
dús raktárral felszerelt üzletünket

március ÍO»én
v a s á r n a p  m e g n y i t o t t u k .

E J L as.e G Y Ő R T  V Ö R Ö S  E L E K
f f « •  • •

cigányzenekara hangversenyez 
a K o r o n a - s z á l l ó  éttermében
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—  Előadás a társadalmi világnézetek 
harcáról. Március 20-án. szerdán délután 
G órakor, a Lévay József Közművelődési 
Egyesület rendezésében a Zenepalota 
nagytermében dr. Zsedényi Béla jogaka
démiai ny. r. tanár, egyetemi magántanár 
..Társadalmi világnézetek harca* ‘ eimen 
előadást fart. Az előadásra belépti dij 
nincs.

—  Kinevezés. Gróf S t e r n b e r g  An
tal ny. századost a belügyminiszter a sá
toraljaújhelyi Nemzeti Munkavédelmi Hi
vatalba előadóvá nevezte ki.

—  Letartóztatod bélyeghamisitó. Bu
dapestről jelentik: A rendőrség letartóz
tatta Löwinger Alfréd kereskedelmi al
kalmazottat annak gyanúja miatt, hogy 
használt okmánybélyegekről vegyi utón 
eltávoltva a bélyegzőt —  azokat ismét 
forgalomba hozta.

—  A  Kálvin-szövetség vallásos estélye.
A miskolci Kálvin-szövetség vasárnap 
nagyszabású vallásos estét rendezett a 
miskolci ref. reálgimnázium tornatermé
ben. amelyen többszáz főnyi közönség vett 
részt. A megnyitó zsoltárének után N  á d- 
h á zy Bertalan vasgyári lelkész mondott 
magasszárnyalásu imát és bibliamagyará
zatot. T ó m  á n Irén szép szavalata után 
a Miskolci MÁV. Tisztviselők Dalköre 
énekelt frenetikus hatással több énekszá
mot. mely után T ó t h  János lelkész tar
totta meg előadását. Az előadás tárgya 
különösen érdekes és aktuális vo lt: „A  
vegyesházasságok és a ref. egyház" cím
mel s teljesen lebilincselte a figyelmes 
hallgatóságot. Dr. C z ö v e k h Károly 
hatásos szavalata után a S z e n d y  Lajos 
által vezényelt vonósnégyes gyönyörű 
játékában gyönyörködött a hálás közön
ség, mely a Himnusz eléneklése után osz
lott szét.

—  A  Deborah nőegylet teadélutánja.
A Deborah nőegylet leánycsoportja teg
nap d. u. saját helyiségében teadélutánt 
rendezett, amelyen nagyszámú díszt ing-; 
vált közönség vett részt. P  r i n z Jakabné 
elnöknő lelkes bevezető szavakkal kísérte 
a pódiumra K  e r t é s z Jenönét, aki a 
grafológiáról tartott tömör és végig érde
kes előadásával zajos tapsokat aratott. A 
felolvasás után a közönség közóhajára dr. 
Csillag Károly adott elő humoros beve
zetéssel egy Juda Halévy- és egy Ady- 
verset. A  rögtönzött előadást élénken 
megtapsolták. Ezután tánc következett.

—  Halálozás. Szerdán reggel, 72 éves 
korában meghalt Sátoraljaújhelyen F  a 1- 
i e r Gyula ny. törvényszéki irodafőigaz
gató. Halála széles körökben keltett mély 
részvétet. —  Pénteken hosszas betegség 
után elhunyt G r ü n s p a n  Hermán, a 
sátoraljaújhelyi Központi Takarékpénz
tár pénztárnoka. Tegnap temették el nagy 
részvét mellett.

—  Egyetemi ösztöndij-adományozások.
A hivatalos lap szombati száma szerint a 
közoktatásügyi miniszter állami ösztön
díjban részesítette C s o r b a  György mis
kolci ref. leánygimnáziumi igazgató Irén 
nevű leányát és D o m b y László ref. 
leánygimnáziumi igazgató Olga nevű böl
csészhallgatókat, továbbá N o v o t n y  Já
nos ny. csendőrtiszthelyettes János nevű 
fiát, gépészmérnökhallgatót.

—  Vasúti szerencsétlenség az afrikai 
Adabagarnál. Az Adabagar mellett elha
ladó vasúti vonalon súlyos szerencsétlen
ség történt. Egy szikla az éppen elhaladó 
vonatra zuhant. A  mozdony és két kocsi 
felborult. Négy halott és számos súlyos 
sebesültje volt a katasztrófának.

—  A  miskolci izr. Nőegylet vasárnap 
délután tartotta teadélutánját a Panno- 
niaszálloda különtermében, amelyen igen 
előkelő s nagyszámú közönség jelent meg. 
Az összejövetel nagyobb összeget eredmé
nyezett a Nőegylet népkonyhája javára.

—  A  400 éves debreceni ref. szegény
gondozó jubileumi emlékünnepélyén, me
lyet vasárnap tartottak Debrecenben, 
Uray Sándor, Zsíros Ferenc dr., Gerbay 
és Bolya Mihály méltatták az intézmény 
jelentőségét s ismertették 400 éves törté
netét. Ez a szegénygondozó az ország leg
régibb református szeretetintézménye.

Katonák garázdálkodása Ujhely Fö-utcáján
Megtámadták bajtársaikat, a rendőrséget és a közönséget 
— Két katonát elfogtak, többit letegyverezték a rendőrök 

A/, egyik garázda katona mellbevágta Specziári 
vezetö-rendörtanácsost

Bátoraljaujholy, március 7,

Vasárnap délután fél G óra tájban nagy 
lárma, káromkodás, szitkozódás és istenká
romlás verte fel a város békés csendjét a 
vármegyeház előtti téren.

A nyitány, még február 24-én „zajlott** 
le. amikor egy katona a Fő-utcán minden 
ok nélkül pofozni kezdett egy talmudistát. 
A fiatalember segély kiáltására többen siet
tek a helyszínre, köztük a rendőrőrszem is, 
mire a katona kereket oldott és egy korcs- 
máros lakásába menekült. Itt az ágy alól 
húzta ki az üldözőkhöz csatlakozó Kálnay 
rendőrfelügyelő helyettes a békés, gyenge 
civilt pofozó katonát, akit igazoltatás után 
•bekísértek a laktanyába.

A következő vasárnap két részeg katona 
.több katona társaságában éktelen károm
kodás közben tántorgott végig a Fö-ntcán 
és kötött bele a járókelőkbe. A megyeháza 
előtt posztoló liozsik nevű rendőr csendre 
intette a zajoskodókat, mire reprodukálha
tatlan kifejezésekig I támadtuk a kötelessé
gét teljesítő rendőrre. Hatalmas tömeg 
gyűlt azonnal össze, mely azonban utat nyi
tott a részeg katonáknak, akik leszurással 
fenyegették az el ebük kerülőket.

Időközben megérkezett Kálnay rendőr- 
felügyelőhelyetes több rendőr társaságá
ban. de az ő figyelmeztetése sem használt, 
sőt, mikor Speczián Gyula rendőrtanácsos, 
a kapitányság vezetője is megérkezett és 
maga intette csendre a katonákat, ez sem 
használt, mert a szitkok t imcgével halmoz
ták el a civilben lévő tanácsost is. bár a 
rendőrök megmondották, hogy kivel álla
nak szemben.

A helyzet mind fenyegetőbb lett. Most 
már a rendőröknek nemcsak a katonákat, 
de a mindjobban növekvő tömeget is féken 
kellett tartania, mely mindinkább támadó
lag lépett fel a katonákkal szemben.

A rendőrök sípolására nagyobb számban 
rohantak rendőrök a helyszínére, akiknek

—  Az olasz és francia légügyi minisz
terek beható tanácskozást folytattak a 
két állam közötti légiforgalmii tárgyában.

—  Lillafüredi hírek. Tavaly ilyenkor 
már teljes erővel folytak az építkezési és 
földmunkálatok és márciusban körülbelül 
ezer főnyi különböző munkás dolgozott. 
Ezidén a kemény télen karácsonytól viz- 
keresztig teljesen szüneteltek a munkák 
s még a 28— 32 fokos hidegben is dolgoz
tak a szabadban egyes kubikos csoportok. 
A földmunkálatok olyan erővel folytak, 
hogy most egy darabig nem tudnak na
gyobb tömegeket foglalkoztatni az építke
zések megindulásáig. Mivel Hámorban és 
Lillafüreden mintegy 60 centiméteres hó 
föd mindent s éjjelente erős a fagy. még 
jó ideig nem lehet gondolni az építkezések 
folytatására. Ezidöszerint a vasúti állo
más területének mélyítése és a palotaszál
ló feletti Szinva-meder s vízesés áthelye
zése folyik. Ugyancsak folyamatban van 
a lillafüredi villatelep tenniszpályán túli 
völgyrészletének feltöltéso és a Weidlich- 
villa mögötti vasúti alagút megnyitása. 
A palota-szálló belső szerelési munkála
tain szintén erősen dolgoznak, úgy, hogy 
tavasszal sor kerülhet a szálló és vendéglő 
berendezésére.

—  Baleset. Dr. B e l l a á g h  Lajost, a 
miskolci Társadalombiztosító Intézet ügy
vezetőjét sajnálatos baleset érte szomba
ton éjjel. Hazafelé menet a síkos járdán 
megcsúszva oly szerencsétlenül esett el, 
hogy lábán csontrepedés állott be. A nép
szerű ügyvezető balesete általános sajnál
kozást keltett.

—  Győri Vörös Elek hazatért európai 
körútjáról. Győri Vörös Elek, a hírneves 
cigányprímás, hosszú külföldi tartózko
dás után, mely idő alatt Lengyelország
ban, Svédországban, Svájcban hangverse
nyezett és szerzett jó hirt a magyar ci
gányzenének, most hazatért Magyaror
szágra s vasárnap este mutatkozott be a 
Korona-szálló éttermében. Vörös Eleknek 
különösen Varsóban voltak ott tartózko
dása idején nagy sikerei és Pilsudszky 
marsall, akinek kedvene muzsikusa volt, 
ki is tüntette.

— Az Olaszország ós Magyarország kö
zött junius 4-én létrejött nemzetközi 
egyezményeket Olaszország törvénybe ik
tatta. Az egyezmények között van a hajó
zási és kereskedelmi szerződés, az állat
egészségügyi egyezmény.

sikerült a bajonet tjeikhez nyúló katonák 
egy részét, pisztollyal kezükben, le fegyve
rt zni —  többen megszöktek közülök —  
mig a két legagresszivebben fellépő katonát 
lefogták és bevitték a megyeház udvarára.

Itt a lofogottak továbbra is a logoesmá- 
nyabb sértéseket zúdították » rendőrök fe
jére. Specián tanácsos ekkor, megnevezve 
magát és rangját, újból csendesíteni pró
bálta őket, aminek az lett egyetlen eredmé
nye, hogy

a folyton ocsmányul káromkodó ka
tona mellbevágta Speczián rendőr- 

tanácsost.
Mire azután u rendőrök megbilincselték a 
folyton szitkozódó, de egyáltalán nem ré
szeg katonát.

Közben több helyről is telefonon értesí
tették a honvédlaktanyát, ahonnan egy jár
őr jött ki és vitte magával az emberi és ka
tonai mivoltukról megfeledkezett garázdál
kodóka t.

*
A város vasárnapi nyugalmát felverő 

duhajkodás érthető izgalmat keltett a vá
ros közönségében. De még inkább kellemet
lenül érintette a zászlóalj közbeeső lésben 
álló parancsnokát és tisztikarát, akik min
dig a legmesszebbmenőén ápolták a barát
ságos viszonyt a katonaság és a hatóságok, 
illetve a polgárság között. A parancsnok
ság természetesen azonnal a legszigorúbb 
rendszabályokat léptette életbe és megindí
totta az eljárást a lefogott és a lefegyver
ző t katonák ellen, mig a megszököttek 
megállapítására a nyomozást megindította.

Meg kell állapítanunk, hogy elsősorban 
a súlyosan megsértett és bántalmazott 
Spee iá u re n dörka pi tán yn a k kösz ö nhet ö, 
hogy a zavargás súlyosabb események nél
kül folyt le. Viszont a katonai parancsnok
ság minden intézkedést megtett, hogy a jö
vőben hasonló események elő ne fordulhas
sanak. i

—  Csathó Kálmán kap/a a Jókai nagy 
irodalmi dijat. A Petőfi Társaság 53. disz- 
gyülésén, melyen Császár Elemér elnö
költ, hirdették ki a Jókai nagy irodalmi 
dij pályázat eredményét. Eszerint a nagy
dijat Csathó Kálmánnak ítélték oda.

—  Uj üzlet a régi helyén. A  helyi lapok 
közük a Kunovits és Hirsch cipőkereske
dő eég üzletmegnyitási hirdetését. Az uj 
üzlet a Grand-szálló helyiségében nyílt 
meg. Érdekessége, hogy az egyik cégfő
nök, K u n o v i t s  Izidor, ugyanazon a 
helyen 18 éven keresztül vezetett cipőbol
tot és kereskedői szolidságával, gondos
ságával vásárlóit mindenkor a legponto
sabban kielégítette, úgy. hogy azok bizo
nyára örömmel üdvözlik Kunovitsot uj 
vállalkozása alkalmából.

—  Gyors- és gépirástanitás. Mayer Ar- 
nold old. gyors- és gépirástanitó, buda
pesti szakintézetek volt oktatója, biztos 
eredménnyel tanít gyors- és gépirást. 
Megbeszélések gr. Apponyi-utca 59. szám 
alatt.

—  Mégis megépítik a sátoraljaújhelyi 
vágóhidat. Egyik legutóbbi számunkban 
beszámoltunk arról, hogy a belügyminisz
ter nem hagyta jóvá Sátoraljaújhely kép
viselőtestületének a vágóhíd átépítésére 
vonatkozó határozatát. Ismertettük R e r -  
n á th  alispánnak a földművelésügyi mi
niszterhez intézett felterjesztést is, mely
ben rámutatott a vágóhídon uralkodó 
tűrhetetlen állapotokra és közbenjárását 
kérte a vágóhíd építésének engedélyezése 
érdekében. A  felterjesztés következtében 
a földmivelésügyi miniszter a sátoralja
újhelyi vágóhíd megvizsgálására kikül
dötte dr. B a lá z s  Sándor kerületi ál
lategészségügyi felügyelőt, aki szombaton 
érkezett Ujhelybe. B a lá z s  felügyelő 
szombaton B e r n á t h alispán, R o t h 
törvényhatósági és G ö n d ö r  városi ál
latorvosok, Geiger mérnök, a közmüvek 
igazgatója társaságában megvizsgálta a 
vágóhidat. A  vizsgálat folyamán megje
lentek a vágóhídon a mészárosok is, akik 
élőszóval adták elő panaszaikat. Dr. B a- 
1 á z s felügyelő két szóban foglalta össze 
tapasztalatait; „tarthatatlan állapot" és 
még szombaton visszautazott Pestre, hogy 
megtegye jelentését. A belügyminiszter 
intézkedése, végleges döntése most már 
igen sürgős, mert az építkezésre ajánlatot 
tevőkre ajánlataik már csak pár napig 
kötelezők.

Tüzek az éjszakában
a színházi évad legnagyobb sikere 

szerdán kerül színre
A Tüzek uz éjszakában az évad legna

gyobb. sőt egyetlen igazán nagy színházi 
síken*. Pályafutása'érdekes és a Mayáéhoz, 
Paris legnagyobb sikeréhez hasonló. Ezt is 
ugyanis egymásután utasították el a szín
házak. mig végül az egyik párisi színház 
megnyitotta a Maya előtt kapuit s a darab 
szépen meg is bukott s hét-nyolc előadás 
után le is került a színház műsoráról, mig 
azután egyik hézagpótló bouche-trou 
előadáson szinrekerült ugyanabban a szín
házban. ugyanazokkal a szereplőkkel s óri
ási sikert aratott, több mint ötszázszor ad
ták elő azóta szerieszben. A Tüzek az éjsza
kában is hosszú vándorlás után került az 
Cj Színházba s ott egészen ismeretlen sze
replőkkel olyan diadalmas sikert aratott, 
amely példa nélkül áll az utolsó tiz év szín
házi történetében komoly prózai darabok
nál. Különösen olyanoknál, amelyek, mint 
Földes Imre remekbe irt poetikus irredenta 
drámájas a kritika teljes elismerésével is 
találkozott. A  minden tekintetben kiváló 
értékes és költői színdarabot a színház a 
legjobb szereposztásban hozza ki. A darab
ból. melynek a sikere nagyrészben a rende
zés fegyelmezet tségének és ötlet ességének 
volt köszönhető az U j Színházban, ahol 
több mint százötvenszer ndták elő egymás
után, a próbák már hetek óta folynak s a 
darab sikerének útja mindenképen elő van 
készítve. A darabot szerdán, 13-án mutatja 
be a színház, csütörtökön, 14-én pedig a 
Jogászegylet ünnepélyének keretében dísz
előadásként adja.
A mlskolciNemzeti Színház műsora:

Hétfőn, március 11-én, A. bérlet 26. sz.: 
Rip van Winkle. Operett.

Kedden, március 12-én. B. bérlet 26. sz.: 
Rip van Winkle.

Szerdán, március 13-án. premiér-bérlct 
9. szám. Újdonság! Itt először! Tüzek az 
éjszakában. Dráma 3 felvonásban. Ir ta : 
Földes Imre.

Csütörtökön, március 14-én, két előadás 
—  délután 3 órakor nagyon olcsó —  
40-töl 160 fillérig —  helyárakkal: A régi 
nyár. Operett.

Csütörtök, március 14-én, bérletszü
netben, mérsékelten felemelt helyárakkal. 
A  miskolci Joghallgatók Testűidének 
március 15-iki emlékünnepélye.

Pénteken, március 15-én, nemzeti ú jjá
éledésünk 81-ik évfordulójának ünnepén 
díszelőadások: Délután 3 órakor rendes 
helyárakkal: Tüzek az éjszakában. —  Es
te fél 8 órakor, rendes helyárakkal, A. 
bérlet 27. szám: Tüzek az éjszakában.

Szombaton, március 16-án este fél 8 
órakor, rendes helyárakkal, bérletszünet
ben : Tüzek az éjszakában.___________ ____

343— 1929. végreh. szám.

ÁRVERÉSI H IRD ETM ÉNY
A  miskolci kir. járásbíróság Pk. 32660/1928., 

7729/1928., Pk. 32120/1928., 22391/1928. számú 
végzései folytán Friedmann Miksa <lr. miskolci 
ügyvéd áltai képviselt Blázsin Mihály, Lichten 
stoin Izidor dr. miskolci ügyvéd által képviselt 
Scholl Kőolaj r.-t. lerakata Dufek János és Fisch 
bein Sándor. Továbbá Bodor Géza dr. budapesti 
(V., Ügynök-u. 8.) ügyvéd által képviselt és Sol
tész Imre dr. miskolci ügyvéd által helyettesített 
Kompfner Sándor végrehajtók javára végrehajtást 
szenvedő ellen 184 P, 82 P 36 fill., 94 P, 59 P  20 
fill. s jár. erejéig lefoglalt s összesen 4000 P-re 
becsült M. 52— 777. rendszámú 16806 motor szó 
mu „Tátra" gyártmányú 4 üléses combinés sze 
mélyszállitó automobilt a miskolci kir. járásbiró 
ság Pk. 32120/1928. számú végzése folytán I. 184 
P töke, ennek 192t». november 5-töl járó 7 és fél 
százalék kamatai 40 P  50 fill. eddig megállapí
tott I I .  82 P  36 fill. tőke, ennek 1928. október 
15-től járó 5 százalék kamatai 31 P  68 fill. eddig 
megállapított I I I .  94 P  töke, ennek 1928. április 
20-tól járó 10 százalék kamatai 33 P  92 fill. eddig 
megállapított IV ., 59 P  20 fill. tőke, ennek 1927. 
január 27. napjától járó 7 százalék kamatai 20 P  
03 fill. eddig megállapított s a méég felmerülő 
költségek erejéig Miskolcon, Hunyadi-utca 56. az. 
alatt 1929. március 13. (tizenhárom) napján dél 
után negyed 1 (nogyed-ogy) órakor megtartandó 
nyilvános bírói árverésen a legtöbbet ígérőnek 
szükség esetén becsáron alul is eladom.

Ezen árverést a már korábban jogerős kielégí
tési jogot szerzett végrehajtók érdekében is meg
tartom.

Vevő a vételáron felül még 10 sz&zalflc fény 
ücéai adót is tartozik fizetni.

Kelt Miakoleon, 1929. február 19.
Sir Námdor 

kir. bir. végrehajtó-
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A Ferencváros lehengerelte a WAC csapatát, a Hungária 
Prágában döntetlenül játszott a Spártával

Újpest gólzáporral vérté a 33-ast — A Turul—Pécs-Baranya mérkőzésen a közönség
megdobálta a Turult

A vasárnap kitűzött olasz-magyar válo
gatott mérkőzés elhalasztása következtében 
az eredetileg szövetségi nappá nyilvánított 
vasárnapon részben nemzetközi mérkőzé
seket játszotok, részben előre hozták a csa
patok bajnoki mérkőzéscikt t, részben pedig 
tréning jellegű barátságos mérkőzéseket ját
szotok. A Ferencváros a bécsi WA.0 csapa
tát látta vendégül Üllői-uti pályáján s a 
jónevü, nagy játékerőt képviselő W AC csa
patát valósággal lehengerelte. Csak kapusá
nak bravúros védése és a szerencse mentet
te meg a nemzetközi mérkőzéseken is sok 
győzelmet aratott W AC csapatát a suylos 
gólarányu vereségtől. A  Hungária már ki
jjebb sikerrel vendégszerepelt Prágában, 
ahol a legjobb cseh csapattal, a Spártával, 
mérte össze erej té.

Bajnoki mérkőzést az Újpest— 33-as FC 
játszottak. A  bajnoki tabella elején álló 
Újpest gólzáporral verte a szeszoneleji for
mában levő 33-ast.

A II. liga bajnoki mérkőzései közül csú
nya botrányba fulladt a Pécsett lejátszott 
Turul— Pécs-Baranya mérkőzés. Úgy lát
szik egyes vidéki pályák közönsége* még 
.mindig nem tud belenyugodni abba, ha a 
hazai csapat nem győz mindenáron. Ez a 
lokálpatriolizmus most azután súlyos pén
zébe kerülhet a Pécs-Baranyának, mert a 
Szövetség —  mint eddig is tette hasonló 
esetben —  vagy megvonja pályaválasztási 
jogát, vagy a pécsi csapat költségén szövet
ségi ellenőrt fog minden pécsi mérkőzésre 
leküldeni, amiut az például az Attilánál is 
történt annakidején.

A  vasárnapi mérkőzések részletes lefo
lyása egyébként a következő vo lt: 

Ferencváros WAC (Bócs) 3:1 (2 :0 ) 
í Üllöi-ut. 6000 néző.

A legutolsó pillanatban sikerült csak a 
bécsi W AC csapatának vendégjátékát biz
tosítani. Sportkörökben nagy érdeklődéssel 
tekintettek a mérkőzés elé, mert a W AC 
csapata a legutóbbi időben komoly nemzet
közi sikereket ért el. így  ez a mérkőzés ösz- 
szehasonlitásul szolgálhat a magyar vezető 
csapatok erőviszonyaira vonatkozólag. Ez 
az összehasonlítás a Ferencváros s igy a 
magyar futball javára ütött ki. A Ferenc
város végig dominálta a pályát, a WAC-ot 
sehol sem lehetett látni s kizárólag csak 
kapusa bravúros s szinte emberfeletti mun
kájának köszönheti, hogy három góllal fe
jezte be a mérkőzést. A  Ferencváros állan
dó fölényben volt, csatársora brilliáns, ki
forrott technikával állandó ostrom alatt 
tartotta a l>écsi kaput, melyet azonban a 
szerencse is védett.

A  sáros talajon 6000 néző előtt lejátszott 
mérkőzés a Ferencváros vehemens támadá
sával kezdődött. A  lövések özöne hullott 
már az első percekben a bécsiek kapujára,

azonban a kapus még a védhetetlent is vé
di. .1 6. percben végül eredményt hoz 
állandó ostrom. Turay __ kinek nagyszerű 
játéka kellemes meglepetést keltett 
erős, védhet ctlon csavart lövéssel megszerzi 
a l u i t r f ’yóflt. Újrakezdés után ismét a Fe
rencváros csatársora van frontban. A csa
tárokat a kifogástalanul dolgozó fedezet- 
sor állandóan frontba dobta, ennek ered
ményt* a Frohmann hendsze miatt meg
ítélt 11-c.s volt, melyet Takács II . irányit a 
kapura. A közönség már gólt kiabál, a lab
da azonban a kapus kezébe kerül. A  36. 
percben Lyka megsérül, kiáll, Turay megy 
hátra, aki ezen a poszton is nagyszerűen ál
lotta meg helyét. A  37. percben Kohut fe
jese az egyik osztrák védőjátékosról a meg
lepett kapus mellett a hálóba pattan. (2 :0 ) 
Újrakezdés után az osztrák csatársor hirte
len lefutásából Wcisz lövi az osztrákok első 
gólját (2 :1 ).

A második félidő 17. percében Kohut 
erős, 16 méteres lövésével megszerzi a Fe
rencváros harmadik gólját (3 :1 ) s evvel be
állítja a végeredményt.

A  Ferencváros folytonos támadásainak 
hat komer csak az eredménye. A  30. perc
ben Jaulik lerúgja Kosztát, mire a biró ki
állítja. A  hátralevő időt mindkét csapat 
10— 10 emberrel játszotta végig. A  Ferenc
város szép, de sikertelen támadásaival vég
ződik a mérkőzés, mely mindvégig techni
kás, élvezetes játékot nyújtott.

Hungária Spárta (Prága) 1:1 (0:1)^ 
8000 néző.

A Prágába átrándult Hungária szép já- 
tóéka dacára is csak félsikerrel volt kényte
len megelégedni. A  Spárta, a cseh labdarú
gás jelenlegi legjobb képviselője s a ma
gyar liga élcsapatának küzdelme döntetle
nül végződött. A  döntetlen eredmény a je
ges, csúszós pályának volt nagyreszten kö
szönhető, mely a Spártának kedvezett. 
Ugyanis a Hungária legénysége az utóbbi 
napokban Budapesten már sáros talajon 
trenírozott. Maga a mérkőzés mindvégig 
élvezetes és szép volt.

A  kedvezőtlen idő dacára nagyszámban 
jelentek meg a futball fanatikusai. A  Spár
ta Kolcnaty-val megerösitve állott ki. 
Mindjárt kezdés után a Hungária legény
séggé lép fel támadólag s a cseh kapusnak 
sűrűn nyílik alkalma tudásának bebizonyí
tására. A kitünően dolgozó halísora által 
álandóan támogatott Hungária csatársor 
nagy fölénye s az állandó ostrom ellenére 
sem tud eredményt elérni. A 20. percben a 
Spárta veszi át a ámadást .*>• ettől kezdve 
Németh kapuja forog állandó veszélyben. 
Ma jdnem 20 perces cseh ost rom eredménye 
a Syluy által a 10. percben lőtt gól. (0 :1) 
A kapott gól után a Hungári erős iramú

támadást vezet, azonban a félidő hátralévő 
öt percében nem sikerül egalizálni. —  A 
második félidő, állandó Hungária támadást 
hoz, melynek a 20. percben eredménye it 
min. Opala lövését Kalmár fe jje l továbbít
ja a hálóba (1 :1 ). Ezután óriási küzdelem 
indul meg a győztes gólért. A Spártát a so
viniszta közönség tomboló biztatása front
ba hozza, majd változatos szép mezőnyjáték 
következik. Hoyer 20 méteres lövése a ka
pufát rezegted meg, hasonló sorsra jut 
Molnár 16 méteres labdája. Majd a Spárta 
leszorul saját térfelébe s állandó Hungária 
támadások közöt jelzi a biró sípja a mérkő
zés végét.

Újpest 33 FC (bajnoki) 7 :1 (4 : O)
2000 néző.

Az újpesti Stadionban lejátszott mérkő
zést hatalmas, lendületes támadással kezdi 
az újpesti csapat. A  kiváló formában levő 
újpesti legénység szinte lehengerelte a szí
vósan védekező 33-asokat, kik a nagyobb 
technika és tudás előtt kénytelenek voltak 
meghajolni. Már a 2. percben P. Szabó lö
vi Újpest első gólját. (1:0) Sorozatos Ú j
pest támadások közepette a 20. j>ereben 
Auer megszerzi a második gólt (2:0). A 
29. percben Oláh megsérül, egy ideig kiáll. 
A  33-asok mentségére szolgál az, hogy a 
legtöbb gólt Oláh távolléte alatt kapták. A  
33. percben Ströck lövi a harmadik, a 37. 
percben Auer a negyedik gólt. A  második 
félidő 6. percében Auer ötre szaporítja a 
gólok számát, majd a Kővágó hendse miatt 
megítélt 1 lesből Wechter megszerzi a 33- 
asok vigasz gólját. Állandó Újpest fölény 
közben Auer rúgja a végeredményt jelentő 
liétedik gólt. A  hátralévő néhány perc me
zőnyjátékkal telik el.

Turul- Pécs-Baranya 2 :2  (1:1)
( I I .  liga, bajnoki.)

A minden szépséget nélkülöző mérkőzés 
csúf botrányba fulladt. A második félidő 
29. percében, midőn a Pécs-Baranya által 
nagynehezen megszerzett vezető gólt a Tu
rul kiegyenlíti, a közönség köréből kővel 
dobálták meg a Turul játékosait. A  közön
ség betódult a pályára, a rendet nem lehe
tett fentartani. Midőn nagynehezen mej 
tisztította a rendőrség a pályát, a Turul ki
jelentette, hogy a tőrének uán nem hajlan
dó ovább játszani.

A gólokat Tritz, Sefcsik (Turul) és Len- 
gvel, Halas (Pécs) rúgták.

I I I .  kér. FC— Vasas 2:0 (0 :0 ) bajnoki.

Bocskay— Kispest 3:1 (1 :0 ) barátságos.

Nemzeti— Bástya 3:2 (2 :0 ) barátságos. 

Somogy— Pécsi Vasutas 7:1 (1 :1 ) barát•

Sok ezren vásárolnak előleg nélkül, több havi hitelre, kamatmentesen

„ T A K A R É K O S S Á G “-i rendszerrel
az alanti cégeknél, kirakati készpénzáron és csak április elsején kezdenek fizetni.

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

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

Férfidivat:
Berkovits Ferenc, Széchenyi-utca. 48.
Grünwald Ede, Széchenyi-utca 48.
Halmos Mór, Városháztér 13.

Bútorok :
Miskolci Faárugyár Rt. Vay-ut 27.

Cipők:
Gerhardt, Széchenyi-utca 1U.
Huszovszky Sándor, Széchenyi-utca 8. 
Klein Sándor, Városháztér 11.

Divatáruk, rövidáruk:
Ecker, Klein, Sugár, Széchenyi-utca 32. 
Feuerstein Aladár, Széchenyi-utca 85. 
Gólya-áruház, Zsolcai-kapu 1.
Halmos Mór, Városháztér 1.3.
Móth Jenő, Sxéchenyi-utca 54. 
Rosenberg Gy. és Testv., Széchenyi-u. 34. 
Salgó Ármin, Széchenyi-utca 10.
Székely Ernő, Széchenyi-utca 27. és 83.

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

Fa és szén:
Spielberger, Vay-ut 12. Telefon : 7-33. 

Fényképész:
Rosenblatt, Széchenyi-utca oo. 

Férfiszabó:
Littmann Ignác, Széchenyi-ut<« lé. 

Fürdőhelyek:
a Tátrában és az adriai tengerparton.

Halmos Mór,
Férfii- és gyermekruhák: 

Pataki Soma, Széchenyi-utca 35.
Plattner Károly L., Széchenyi-utca G2. 
Székely, Győri, Morvái, Széchenyi-u. 48.

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

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

Keztyük, fűzők, harisnyák: 
Kélnai kötszerész, Széchenyi-utca 58.

Könyvek, gramofonok:
László Ervin, Széchenyi-utca 25.

N ői kalapok :
Bojtár Jolán, Hunyadi-utca 5.
Kovács Lipótnó, Széchenyi-utca 18. 
Leopold Janka, Széchenyi-utca 2(1. 

Nyomdák:
Magyar Jövő Rt., Hunyadi-utca 13. 
Miskolci Könyvnyomda Rt.

Angol és hizlalandó keresztezett malacok és süldők több havi hitelre. Jenkepusztai gazdaság.

N ői ruhák:
Hungária Divatház, Széchenyi-utca ét;. 
Ifj. Klein József, Széchenyi-utca 00.

Órák, ékszerek:
Klein Sámuel, Széchenyi-utca 115.
Nagy Albert pályaórás, Zsolcai-kapu. 
Váradi Sámuel, Széchenyi-utca 2. 

Posztók:
Meriné Rt., Széchenyi-utca 27.

Rádió, v ili cikkek:
Gürtler Arisztid, Széchenyi-utca 0.

Szobafestő és mázoló:
Doszpoly Lajos, Palóczy-utea 10. 

Szőnyegek:
Eeker, Klein, Sugár, Széchenyi-utca 32. 
Rosenberg Testvérek, Széchenyi-utca 30.

Szűcs:
Lukács Pál, Széchenyi-utca 0.

Töltőtollak, papíráruk: 
Schvarc-nyomda, üzlet Széchenyi-u. 60.

Üveg és porcellán:
Koós Soma, Széchenyi-utca 1G.
Pfllegler I. Ferenc, Széchenyi-utca 8.

Varrógépek v ili cikkek: 
Schweitzer Varrógép, Széchenyi-utca 70.

Telefon : Miskolc 10 -20.

NE
ÉPÍTSEN

mig nem vásárol

EN G E L IS TV Á N
fakereskedönél
Miskolc, Vay-ut 10. Telefon 452. 

Alapifósi év 1855.

Angolcement
Asbcstpala
Bürlemez
Cárból inrum
Ccmentpaln
Chamottol iszt
Chmnotto tégla
Cin özet. t szög
Cserép
Csiszolókő
Deszka

grótfonat 
getett mész 
Faragott fa 

Facement 
Felü lvilágító ablak 
Fűrészelt, fa 
Gipsz 
Gömbfa 
Gránit 
Hajópadló 
Izoláló cikkek 
Jegenye anyag 
Karó
Kályhubetét
Kátránypapir
Komencefenéklap
Keménvfa anyag
Keréktalp
Kút ostor
Küllő
Léc
Létra
Lucanyag
M örvény mozaiklap 
Müközuzalék 
Nád, menyezetnád 
Nvirfarud
Oxidok cementfesték
Parketta
Portlandcement
Riihitzháló
Rúd
Szigetelőlemez
Szigetelőpép
Szigetelőmé'/
S zög
Szurok
Talicska
Tégla
Tölgyoszlop
Üvegcserép
Vakolóköpor
Viharkapocs
Zárléc
Zsindely

Kapható ENGEL ISTVÁN  
fakereskedönél

Terrenol asbestpala 
Kollarit börlemez 
Kollarit szigetelömáz 
Sikurit szígetelöpép egyedárusitása 
Ha kórt már tőlem árajánlatot, 

akkor

ÉPÍTSEN
FELSŐIREGI URADALOM 
FAJBAR0MF1TENYÉSZETE

FELSŐIREG (Tolnavármeg.ve)
elfogad megrendeléseket amerikai 
fehér leghom, rhode island red 
és mexikói fehér pulyka tenyész
állatokra, illetve keltetötojásokra 
és naposcsibékre.

Kérje mielőbb árjegyzékünket.

A  tenyészet egész törzsállománya 
a végzett vérvizsgálatok alapján 

léhérhasmenéstöl mentes.

F E L S Ő M A G Y A R O R S Z Á G I  H Í R L A P
XXXII. ÉVF. 10. SZÁM 

Szerkesztés és kiadásér ■, fe le lő s : 
L Á N C Z I  .Z O L T Á N

SaerkoMtöség ás kiadóhivatal : Sátoralja
újhely. Kardi cri-utca 5. szám, telefon 10. 
Miskolci szerkesztőség és kiadóhivatal : 
Waétthncyi-utua 12. szám, telefon : 8—85.

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

igazgató : iQ. Ludvig Inává)
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