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jámbor vagy  olthatatlan tüzek 
nem csekély élesztgetője volt a 

sürü tokaji.
A  most kiguritott átalag szol

gálja becsülettel diplomáciánk 
tekervényes és göröngyös útját 
és nyerje meg a nemes lord 
tetszését, emelje egészségét, nö
velje akaraterejét, tegye szívóssá 
kitartását, hogy kemény küzdel
mét javunkra vívja. Akkor jön 
az uj szüret, az egész m agyarság 
nagy szürete a reménykedések 
valóra válása, a büszke öröm
ünnep; szüreti nagy venyige 
tüzek az őszi éjszakában, v ig  
poharak kacagása, távoli szellő 
szárnyon a brummoló nagybőgő  
és a sikitő klarinét hangja, 
melybe a sistergő rakéták puk
kanása és a pásztor üdvlövése 
bele-bele villan. Az áldott tőke 
nem fájdalmat, bűt, bánatot, de 
aranyat terem újra, gurulő ara
nyat, amelynek csengése a biz
tos élet.

Mussolini ellensége 
Bománia érdekeinek.
Bukarestből jelentik: Az el

lenzéki sajtóban egymást érik 
az erős támadások O laszország 
ellen, mert Scialoja Genfben nem 
a román álláspontot pártfogolta. 
Az oláh sajtó szerint ez a ma
gatartás csak a naivakat lep
hette meg, akik komolyan vet
ték az olasz barátságot.

Mussolini külpolitikája a Magyar - 
országgal való szoros és valódi 
szövetségen alapuló barátságon 

nyugszik.
A  közös érdekeken kívül az 

olasz diktátor és Horthy között 
közös felfogásbői eredő lelkikö
zeledés is van.

Bethlent ünnepelték Rómában, 
alig két hónappal azután, hogy  
a hiú ős vén Avarescu kockáz
tatta Romániának természetes 
és őszinte szövetségét Francia- 
országgal az olasz közeledés ér
dekében. Mitílencu párisi láto
gatása alig segített valamit a 
francia elhidegülésen. Most Sci
aloja határozottan és minden 
diplomáciai köntörfalazás nélkül 
a m agyar ügy mellett foglalt 
állást. Most már a legnaivabbak  
is tudhatják, hogy áll Románia 
ügye Olaszországban. A  fascista 
Olaszország nem lehet Románia 
barátja. Az optánsok kérdésében 
pedig Mussolini csakis Apponyit 
pártolhatta.
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Két tüzeset Füzesabonyban. T u 
dósítónk jelenti: Füzesabony
községben az utóbbi öt nap  
alatt két tűzeset volt. Kovács 
Péternek egy szalmakazla és 
egy szénakazla égett le gondat
lanság miatt. B ágy i Gáspár gaz
dának pedig a tegnapelőtti v i
har alkalmával villám csapott a 
házába és azt három helyen 
egyszerre felgyújtotta. A  k ivo 
nult tűzoltóság ötnegyed őrá 
alatt három fecskendővel elol
totta a tüzet.

A z  e g r i  k i r .  t ö r v é n y s z é k  f e l m e n t e t t e  a  

l o p á s  b ű n t e t t é v e l  v á d o l t  g y ö n g y ö s i  
b á n y a i g a z g a t ó t .

Eger, szeptember 29.
Özv. Kertész Antalnő szül. 

Csőri Terézia, Kertész Erzsébet, 
Özv. Chomor Béláné szül. Ker
tész Matild gyöngyösi lakosok 
lopás bűntettével vádolták meg 
Havas Sándor 51 éves, nőtlen, 
gyöngyösi lakost, a »Budapest— 
Gyöngyösvárosi Szénbánya R. 
7\< ügyv. igazgatóját, azért mert 
ingatlanaikből a bányajogosít
ványok határain kívül 1067 va
gon, 82.802 aranykorona értékű 
lignitet beleegyezésük nélkül ab
ból a célból bányásztatott ki és 
hozott forgalomba, hogy azt jog
talanul eltulajdonítsa.

A  vádiratban felhozták a sér
tettek, hogy Havas Sándor 1922 
óta folytatta a jogosulatlan bá
nyászáét, sőt az 1923. év febru
ár 13-án tett első feljelentés után 
is tovább aknázta a sértettek 
ingatlanaiból a lignitet. H avas  
Sándor a lign it egy részét az 
úgynevezett «Lignit tüzelő R. T.> 
útján hozta forgalomba, mely
ben maga is érdekelt.

Az egri kir. törvényszék bün
tető tanácsa ma délelőtt 10 óra
kor tartott főtárgyalást a nem 
mindennapi bűnügyben Pretten■ 
koffer Ödön törvényszéki ta
nácselnök elnöklete alatt.

A  tárgyalás elején Prettenhof- 
fer elnök az ügy békés elinté
zésére hívta fel az ellenfeleket. 
Dr. Jesztrebényi Lajos gyön
gyösi ügyvéd, a pőtmagánvád- 
lők képviseletében kijelentette, 
hogy hajlandó visszavonni a 
vádat, ha a vádlott a panaszo
sok magánjogi igényeit kielégíti. 
Havas Sándor kérte a tárgyalás 
megtartását, mert nem óhajtja, 
hogy a lopás vádját anyagi igé
nyek kielégítése árán vegyék le 
fejéről. H a  bűnös vagyok, bűn
hődjem ; ha ártatlan vagyok, 
mentsenek fel, —  mondotta.

Hollós Nándor szavazó bíró 
ezután felolvasta a vádtanács 
határozatát.

Az egri kir. törvényszék vád
tanácsa vád alá helyezte Havas 

Sándort

lopás büntette miatt, amelyet 
akként követett el, hogy a pót- 
magánvádlők telkei alól a bá- 
nyajogositvány határain kívül 
1067 vagon azaz 106.704 mázsa 
lignitet bányászott ki, hogy azt 
jogtalanul eltulajdonítsa.

Havas Sándor bányaigazgató  
előadta, hogy a vállalat Gyön
gyös várossal szerződést kötött 
amely szerint a határban ott 
szedhet szenet, ahol akar. A  pót- 
magánvádlők területeire községi 
engedélye volt a bányászásra, 
egyébként a panaszosokkal a 
legudvariasabban i g y e k e z e t t  
megegyezést keresni a bánya

bérre, de minden tárgyaláson  
többet követeltek.

A  megidézett tanúk közűi ez
után Hakker Béla dr. gyön
gyösi ügyvédet, Gyöngyös vá 
ros tiszti főügyészét, aki a bá
nyavállalatnak is ügyésze és 
igazgatósági tagja, hallgatta ki 
a bíróság. Hakker dr. kijelen
tetette, hogy 1923 őszén teljes 
megegyezés jött létre a felek 
között.

Prettenhoffer elnök kihirdette 
ezután, hogy a biróság a tény
állást tisztázottnak látja, s a 
többi tanúk kihallgatását mel
lőzi. E z  ellen Jesztrebényi dr. 
semmiségi panasszal élt, majd 
megkezdődtek a perbeszédek.

Jesztrebényi Lajos dr. fenn
tartja a lopás vádját, sőt 

csalás büntette miatt is 
vádat emel Havas Sándor bá- 
nyaigazgatő ellen. Gyöngyös vá 
ros csak a tulajdonát képező 
ingatlanokra adott bányászáéi 
engedélyt. H a  ez nem lopás, ak
kor a salgótarjáni területét is 
nyugodtan kibányászhatja a 
vádlott.

A  polgári bíróság kártérítést 
ítélt meg a sértetteknek. 250 
millió korona haszna volt a vál-

Ficzere Vince 48 éves heves- 
bátori földm ívestm inthíresnagy- 
ivót ismerték a szomszédos fal
vak lakói. Eleinte bort ivott, 

egy este néha öt litert is, 
de másfél évvel ezelőtt a pálin
kához pártolt, mert a bort túl
ságosan gyengének találta. Fi- 
czere, ha mulatni kezdett, elő
ször a feleségét zavarta el a ház
tól és a szerencsétlen asszony

ilyen esetekben három-négy na
pig sem mert visszamenni.

Ficzerénő legutóbb vasárnap  
este menekült el a szülői ház
hoz, mert ura mihelyt két liter 
pálinkát látott az asztalon, ismét 
az ajtó felé mutatott. Ficzere 
Vince pedig mulatni kezdett.

Átvirrasztotta az éjszakát, 
ivott és dalolt a rendes ütemben, 
majd reggel felé aludni tért. Nem 
sokáig élvezte a nyugalm at: egy 
kocsi állt meg a háza előtt és 
két legény hétfőn estére lakoda
lomba hívta.

Ficzere Vince el is ment, na
gyon jól érezte magát, sokat 
táncolt és másnap reggel m agá
ra vállalta a tarnaleleszi cigány
banda hazaszállítáaát.Mikormeg- 
indult a szekér, a cigányok új
ból rázendítettek, a lovak pedig 
a legnagyobb rendben porosz- 
káltak a göröngyös úton a k i
tűzött cél felé.

Szűcs község előtt az egyik 
cigány úgy látta, hogy Ficzere 
elaludt a bakon, de a gyeplőt 
továbbra is a kezében szoron-

lalatnak a jogtalanul k ibányá
szott szénen. A  legszigorúbb 
büntetést kéri a vádlottra.

Nem tűrheti meg a jogrend, 
hogy erkölcsi testületnek, Buda
pest és Gyöngyös városnak vál

lalata ilyen dolgokat űzzön.

D r ,  P a p p  Jenő védő-ügyvéd 
kijelenti, hogy évek óta folyik 
már ez az akció a főmagánvád- 
lók részéről.

Budapest és Gyöngyös városok 

szénbányájának megzsarolása en
nek az akciónak a célja. 

H avas igazgatónak ebből az 
ügyből semmi haszna nem volt. 
Nem is ő, hanem 

Budapest székesfőváros és Gyön
gyös város ülnek itt a vádlot

tak padján.
A  községtől engedélye volt a 

vállalatnak a bányászásra, az 
1862 évi 13 622 sz. udvari ren
delet szerint pedig ilyen esetben 
a földbirtokos beleegyezése meg
adottnak tekintetik. Felmentő 
ítéletet és erkölcsi elégtételt kér 
az ártatlanul meghurcolt vádlott 
részére.

Két órakor hirdette ki az ité- 
letet Prettenhoffer tanácselnök. 
A  bíróság

felmentette
H a v a s  Sándort és a költségek
ben elmarasztalta a főmagán- 
vádlőkat, akik felebbeztek az 
ítélet ellen a felmentés miatt.

gáttá. Senkisem gondolta, hogy  
kocsisuk örökre elaludt és 

a halottas-kocsi haladt tovább.
A  hegedűkből sírt a nóta: 

H alvány sárgarózsa, 
ha tudnál beszélni, 

Elm ondanád azt, hogy  
nem érdemes élni... 

Am ikor Tarnaleléizre ért a 
társaság és Ficzerét leemelték a 
bakról, érezték, hogy a test ki
hűlt és meredt, —  Ficzere Vince 
halott. Az orvosi vizsgálat 

a halál okát alkoholmérgezés
ben állapította meg.

A  szörnyű eseményről sokat 
beszélnek a környék lakói és 
mindjobban belátják, hogy a 
szeszesital rabjai közül senkisem 
kerülheti el szégyenletes és ret
tentő sorsát.

Végre bejutnak a gazdák 
a tőzsdetanácsba.

B u d a p e s t r ő l  j e l e n t i k : A  ma
gyar gazdák régi vágyának tel
jesítését s régi sebének orvos
lását jelenti az a hir, amely azt 
közli velünk, hogy a gazdaérde
keltség végre bejut a tőzsdeta
nácsba. M ár az ősszel megtart
ják azt a rendkívüli közgyűlést, 
amely hivatva lesz kimondani, 
hogy a tőzsdetanácsosok számát 
60-ről 70-re emelik s a 10 új tag 
közül 7 a gazdatársadalom ér
dekeit képviseli.

Halott ember a bakon.
Ficzere Vince bátori földműves alkoholmérgezésben meghalt

a kocsiülésen.


