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Társadalmi és politikai hetilap.

Sorakozó.
A drágulás ugylátszik föltartózhatatlan la

vinájából van egy cikk, amely talán ép úgy 
megérett a maximálásra, mint n*löbbi első' 
rendű közszükségleti cikk: az újság A sajtó 
óriási hatalmát, eszméket teremtő és propa
gáló képességét, közhangulatot befolyásoló 
és irányiló erejét fölösleges fejtegetni. Az 
újságon keresztül gondolkodnak, látnak és 
éreznek egész társadalmi rétegek, csoportok 
is. Ezen keresztül szűrődik le az egyes em
ber felfogása a történésekről, ebből tudja 
meg örömeinek okait és megélhetésének 
nehézségeit. Szóval az újság minden mai 
embernek szükséges valami s igy közszük
ségleti cikk. Ez a nélkülözhetetlen minden
napi szellem-kenyér azzal fenyeget, hogy 
drágasága miatt el fog maradni asztalunkról.

Még ugyan nem tartunk ott mint Német
ország. ahol pl. a .Frankfurter Zeitung" egy 
példánya 100.000 márka, de mindenesetre a 
mai 350-400 koronás ujságárakkal clér- 

   keztünk ahhoz a határhoz, amelyen túl a 
napi újságról való lemondás következik. Az 
újságok áremelését a papír és egyéb nyomda 
nyersanyagok árának, de nzonkivűl a nyomda
személyzet fizetésének folytonos emelkedése 
okozza. Atindez pedig elválaszthatatlanul 
összefügg az általános gazdasági helyzettel. 
Szinte ugylátszik, hogy nincs' is más segít
ség mint a folytonos ujságár emelés. Ennek 
azonban a következményei kiszámíthatatla
nok és súlyosak épen a szegény társadalmi 
rétegek, a munkások és a letört közép
osztály szempontjából. Mert ha igy haladunk, 

mihamarább az előfizetési vagy napi árakat 
csak az árak nagyságával nem törődő, kellő 
nnyegiakkal rendelkező spekulánsok és ha
sonszőrűek fogják tudni megfizetni. Miután 
pedig az újságnak kézenfekvőén a közön
sége Ízléséhez, felfogásához kell alkalmaz
kodnia,- a ma még dolgozók érdekeit védő 
lapok is lassan hangban, stílusban, világ
felfogásban át fognak alakulni. Az átalaku
lás magával hozná, hogy a ma még köz
életünk tisztaságáért küzdő lapok, esetleg 
holnap már- panamák takargatóivá válnának. 
Az ily erkölcsi alapokon dolgozó lapok 
nemzetközi relációkban is mindent inkább 
tudnának szolgálni, mint a magyarság érde
keit s különösen a magyar irredentizmust I 
Tehát az újságok árának mostani folytonos 
emelkedése veszedelmes a dolgozók érde
keinek szempontjából, a közéleti tisztaság 
és végül Magyarorszag talpra állításának 
szempontjából is. Mind oly szempontok, 
amelyek melleit nem lehet veszély tudata 
nélkül elhaladni..

Szükséges tehát a segítség, amely fölfo
gásunk szerint kétféle lehet. Siessen első
sorban az állam mint legfőbb hatalom p 
napi sajtó támogatására. Nemzetközi szer
ződések és egyéb lehetőségek utján ol
csóbbá kell tenni a napisajtó részére való 
papír és egyéb nyomdaanyag beszerzését. 

Fokozottabb postakcdvezményekkel a lapok 
terjesztését is olcsókká lehet tenni.

A segítség másik faja a közönségre hárul. 
Ne lássa meg mindjárt a sajtó kényszerű 
áremelésénél a nagy számokat, mert arány
lag viszonylagosak azok. Ne siessen mind
járt megugrató az ő érdekeit védő lap anyagi 
támogatásától. Hiszen, hogy példával szol
gáljunk ,A Munka* negyedévi előfizetési 
ára ma 2000 korona, ma midőn egy liter jó 
bor is annyi, vagy egy lap példány ára —

Az acélgyári cserkészcsapat táborozása.
A cserkésznevelés egyik legfőbb célja n 

természet megkedveltetése, megismertetése 
a fogékony gyermeki lélekkel, hogy a tiszta 
levegő és tiszta napfényből tisztult leiekkel 
kerüljön vissza a mindennapi munka szür
keségébe. Ezért a cserkészmunka csúcs
pontja a nyári táborozás, a szabad és ön
álló élet távol n város kőrengetegétől, a 
zúgó erdő ölén, ahol a cserkészinduló sza
vai szerint: . . szemben, szívben tiszta 
láng s az Isten arca néz le ránk!*

Százszorosán fontos ez a munkásifju-cser- 
készekre, kiknek egy ilyen többhetes sza
badban való tartózkodás a gyárak levegője 
után a szó legszorosabb értelmében újra
éledést jelent. Ez évben nyilt rá először al
kalom, hogy -az acélgyári cserkészcsapat 
tagjait nyári toborzásra küldhessem az or
szág legjobb és legrégibb cserkészcsapatai
hoz, mint vendégeket. Három csoport indult 
el a nyár folyamán; két kisebb csoport a 
Regnum Marianum .Sólyom’ és .Fecske* 
csapatához Fehérvár-Csurgóra és Szigligetre, 
egy nagyobb, 14 tagú csoport pedig a bu
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Budapest, az idegenek városa.

Eddig Berlin volt az, most áttették szék
helyüket Pestre.

Egy berlini barátomtól állandóan értesü
lök Németország mai, kritikus napjairól. Ez 
újság hasábjain nem egyszer meg is szólal
tattam azt a kétségbeejtő gondolatot, mely 
ma már rettentő bizonysággá vált, hogy ha
ladunk Németország szomorú, de részünkre 
úgy látszik tanulság nélküli kálváriája felé.

Mostanában az a hír hallatszik Berlinből,, 
hogy az idegenek nem érzik ott jól magu
kat, hol eddig a valutadifercnciák kellemes
ségeit habzsolták, természetesen a német 
gazdasági élet rovására. Nem érzik jól ma
gukat, mert a német flegma éltünk, a német 
polgárok keze mind többször szorul ökölbe 
s az idegenek érzékeny barométeré zivatart 
jósol. Elmenekülnek hát, mint a patkányok 
a sülyedő hajóról ... De hová? Európá
ban csak egyetlen‘hely van még, ahol ók 
zavartalanul döszölhetik végig életüket, az 
idegen valuta minden zárat megnyitó, min
den gyengét térdrekényszeritő hatása alatt.

Állítólag az utóbbi időben Berlinben meg
fogyott az autó (az nj gazdagok járóműve) 
s ezzeU kapcsolatban megfogyott az idegen 
forgalom is. Budapesten ma mar nem kapni 
autót, bár a belügyminisztérium hetenkint 
csaknem száz luxusautóra ad ki igényjoqo- 
stillsági engedélyt. Akkor, midőn széles, 
dolgozó néprélcyeknck alig jut betevő fa
latra, vonnak, akik harminc-negyven milliót 
tudnak rászánni egy luxusautóra. Mikor az 
árusbódék előtti ácsorgás napirenden van, 
a pesti mulatóhelyek előtt garmadában áll
nak az idegenek autóinak légiói. Úgy? . .' . 

egy jobb cigaretta árának felel meg. Hót 
nem lehet lemondani a kenyerünket, érde
keinket támogató lap támogatásáért egy li
ter borról vagy egy cigarettáról ?

Tehát senki se habozzon a ma csak fil
léreknek minősíthető százkoronáit a neki 
megfelelő, a neki tetsző, az ó érdekeit 
védő sajtó támogatására felhasználni, mert 
a sajtó fegyver, fegyver nélkül pedig har
colni nem lehet I

Sz. /.

dapesti Fáy András főgimnázium .Lóczi 
Lajos* csapatához Sósfürdöre. Cserkész
szívvel, igaz testvéri szeretettel fogadták 
mindenütt a munkásifju-szerkésztestvéreket, 
kik feledhetetlen emlékekkel meggazda
godva tértek haza. Kirándulásaikon az egyes 
csoportok megtekintették a bakonybeli 
Csóka-várat, Szigligetet, Keszthelyt Hévíz
fürdőt, Tokájt, a Tiszát és az Aggteleki 
cscppkőbarlangot és én biztom hiszem, hogy 
a Balaton végtelen tükre, a Bakony zúgása, 
a nyírségi puszták csendje' kiolthatatlanul a 
lelkűkbe égették a magyar föld szerctetét 
Es ez volt a célt

Nem mulaszthatom el, hogy a nyilvános
ság előtt is köszönetét né mondjak a ven
déglátó csapatok parancsnokainak : dr. Her- 
mann Győző, dr. Neumann József és Hand- 
lovils Miklós főgimnáziumi tanár uraknak 
és hálával és köszönettel ne adózzam Liptay 
B, Jenő gyárigazgató urnák, akinek megértő 
szeretete és gondolkodása biztosította a hor
ribilis anyagi nehézségek leküzdhetését és 
az egész akció sikerét. Röder Alfréd.

hát ide tették át a székhelyt azok, kiknek 
minden mindegy, csak élni tudjanak s pén
zük kamatait, dőzsölésük bizarr játékszereit 
mások véres verítéke szerezze meg nekik.

A német Eldorádó vámpírjainak jó szi
matjuk van, az összeszoritott német ököl 
előtt, ide futották ölelő karjainkba. Mert hi
szen itt, a .nacionalista fehér terror* hazá
jában jobb vendéglátásra találnak, mint ott, 
az .internacionalistának* hirdetett németek 
között. Jobban érzik itt magukat, ahol semmi 
törvény, semmi hivatal, cgyetleu gáncsoló 
szó sem vet gátat tobzódásuknak. Itt, ahol 
kényük, kedvük szerint kiaknázhatják keser
ves pénzügyi helyzetünket, úgy, mint azt 
Berlinben tették, jól érzik magukat, itt, ahol 
olcsó pár fillérért tömhetik tele magukat 
iparcikkeinkkel, Zürich végtelen jóvoltából.

A kereskedők pedig az idegenek tömött 
tárcáihoz mérik az árakat, úgy hogy mahol
nap nemcsak a legegyszerűbb, de a maga
sabb rendű néposztályok is a tönk szélén 
állanak. Az általános nyomor falánk és tel
hetetlen kráterébe napról-napra többen szé
dülnék bele. A temetőkben egyre szaporod
nak a .sírkeresztek, melyek alá .hirtelen el
hunyt* magyarok menekülnek, egii-cgt; go
lyóval agyongyötört agyukban, a végleges 
testi és lelki nyomorúság elől.

A sok hiábavaló tanácskozás helyett, nem 
volna jobb erre gondolni azoknak, kik sor
sunkat igazgatják ? Jó volna, ha levennék a 
szemükről a fátyol! azok, akiknek észre kell 
venniük, hogy gonoszul, komiszul itt rakó
dik le és megfojtani készül bennünket, min
den idegenből jövő salak. P. Gy.

Előfizetési árak '
Negyedévre 2000 K
Egyes szám 200 K

Megjelenik minden
szombaton.
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Szövőtanfolyam.
A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövőt* 

segenek Salgótarjáni Csoportja, hogy a ma
gyar gazdasági függetlenség kiépítésének 
küzdelméből kivegye részét és a magyarság 
gazdasági ervcngesülesenek útját előkészítse 
a munkára való asszonyok figyelmet a házi
szövés felé irányította. A házi iparnak ép
pen az az aga ez. amelyre AXagyarország 
mai sivár közgazdasági helyzetében a leg
fontosabb hivatás vár. hiszen textil gyára
ink csaknem kivétel nélkül idegen kézre 
kerültek, de egyébként is a textilterméke
ket illetőleg mindig a drága behozatalra 
szorultunk.

A MANSz. oudapesti központja által le
küldött két szövőmesternő vezetésével rö
vid időn belül Salgótarjánban és vidékén 3 
ingyenes szövőtanfolyam nyílt meg 15 szö
vőszékkel. Ezek közül eddig legeredménye
sebben a Pálfalvai működik, ahol már meg- 
szőttek az első 10 m. törülközövásznat és a 
legközelebb megkezdik a gyapjukeime szö
vést is. Baglyasalján és a salgótarjáni acél
gyárban szintén 5-5 szövőszék kattog már 
hirdetve közeli szomszédainknak, hogy él 
még bennünk nagyanyáink idejében otthon

HÍREK.
Csonka Magyarország nem ország! 
Egész Magyarország mennyország!

Eljegyzés. Szécsényr Márkus Gyula 
a füleki zománcgyár tisztviselője eljegyezte 
Visnyai Ilonkát Visnyai földbirtokos leá
nyát Várgederól. (.Minden külön ertesites 
helyett.)

Krosnyiczky Juliskái (Somlyó) elje
gyezte Graser Gusztáv.

Forgács Paulát eljegyezte Huszár 
Ferenc.

Áthelyezés. Korom György polg. isk- 
igazgató !.*.punk felelős szerkesztője mull 
évi betegségéből kifolyólag egij évre sza
badságoltatott s helyébe Prohászka Lajos 
vasvári polq isk. igazgató helyeztetett.

Bölöni Margit tanárnő Putnokról Salgó
tarjánba helyeztetett.

Zorkóczy Samu kormányfötanácsos 
a .Rima* központi műszaki igazgatója 
múlt héten városunkba időzött, amikor u. i. 
az acélgyári tisztviselők, altisztek, munkások 
küldr ttsége üdvözölte kormány főtanácsosi 
kinevezése alkalmából.

Közgyűlés. Folyó hó 16-án d u. 6 
órakor tartotta alakuló közgyűlését .A 
Munka* Sajtóváilalat A látogatott gyűlés 

szőtt elszakíthatatlan ruháink, fehérneműink 
emléke és hogy ezentúl ezeket elébe He
lyezzük a cseh gyárak méregdrága és pók- 
hálótnrtossógu szőtteseinek

Igaz, hogy a MANSz. budapesti köz
pontja a szövőiparhoz szükséges anyago
kat kilátásba helyezte az itteni szövőtanfo- 
lijamok és a későbbi ipartelep javára, a 
.MANSz. helyi csoportjának vezetősége te
kintettel a nagy számú jelentkezők és a 
tanfolyamokat látogatók nagy munkakedvére 
önálló fonal alapot szeretne létesiteni.

A Pálfalvai Ifjúsági Olvasókör vezetősége 
ezen nemes cél érdekében folyó hó 23-án 
d. n. 4 órai kezdettel a pálfalvai kaszinó 
kerthelyiségében és ősszés termeiben szü
reti mulatságot rendez a szövőtanfolyam 
fonal alapja javára. A iMANSz vezetősége 
ez utón hívja meg Salgótarján es vidéké
nek .-hazafiasait . gondolkodó és a nemes 
célokért áldozatkész közönségét ezen szü
reti mulatságra. Jó villanyos 'összeköttetés
ről. kitűnő zenéről és jó magyar konyháról 
gondoskodva van. — Tekintettel a nemes 
célra ajándékokat és pénzadományokat szí
vesen fogad a vezetőség.

adhoc elnökül Kóntzey Ferenc műszaki ta
nácsnokot választotta meg. Az igazgatóság 
és felügyelöbizottság kijelölése és megvá
lasztása után az alapszabáíytervezetet ol
vasta fel Szantay István máv. raktárfőnök. 
Az igazgatóság első ülését folyó hó 19-én 
tartotta.

A ,,Stefáníau által rendezett gyermek
napi hírünkkel kapcsolatban a következő
ket közöljük. Különös elismerésre méltó 
példáját adták emberbaráli szeretőtöknek és 
érdek nélküli áldozatkészségüknek: Dr. Ko
vács Józsefné, dr. Förster Kálmáné, dr. Ta
kács Adolfné, Varjassy Béláné, Wagner Re- 
zsőné, Hős Nagy Lajosné, Kovács Vica, 
Ungváry Miklósné, Stepanek Sándorné, 
Pentán Józsefné. Fehérváry Józsefné. Miha- 
lik Jánosne, Holcsek Antalné, Vámos Vali, 
Pompag Alihályné, Kun Bertalanné stb. ur- 
hölgyek. Az urak közül Radwaner Arnold, 
Sztolár Ede, Reguly Lajos, Körmöczy György, 
Friedrich Gyula és Elsner százados fejtettek 
ki buzgó tevékenységet. Voltak, kik tekinté
lyes összeggel növelték a gyűjtés sikerét, 
pld. Vehovszky építés, Kovács Béláné ’ és 
Dezső 25-000—25.000 kor., de legnagyobb 
részt megint csak azok adakoztak, kik. ma
guk is szűk anyagi viszonyok között élnek. 
A bányatelepi urnánál befolyt 141972 K. A 
rom. kath. templomnál 55.654 K. 20 fill. és 
1 szokol. A főtéren 2821 K. A nagyállomá
son 90.770 K. és 33 szokol. Az evangélikus 
templomnál és zagyvái rakodón 78.137 K 
összesen 369354 K. 20 fill.és 34 szokol. 
A midőn az eredményről a Stefánia Szö

vetség beszámol — ez Utón is- újból há-’ 
lásan köszöni az összes közreműködők ne
mes jószívűségét és fáradozását.

A salgótarjáni cv. lelkészválasz
tás. Folyó hó 16-án volt a salgótarjáni ev. 
Iclkészválasztus, amelyen két komoly as
piráns volt, u. m. Doleschall Lajos, nagy- 
lajosfalvai főesperes és Szclényi János bé- 
nyei h. lelkész. A lelkészválasztás megle
hetősen izgalmas volt, mert mindkét félnél 
erős pártja volt. A lelkészválasztó közgyű
lés nagyszótöbbséggel nagytiszleletú Sze- 
lényi János bényei h. lelkészt választotta 
meg. Dolcschal Lajos fóesperes 69 szava
zatot, Szclényi János pedig 137 szavaza
tot kapott. A megválasztott uj lelkész —• 
mint megbízható és hiteles forrásból érte
sülünk — Tótpelsőcön volt lelkész. Év.c- 
ken át a magyarságnak volt erős, megin
gathatatlan oszlopa. A cseh megszállás után 
magyarságáért a csehek előbb üldözni- kezd
ték, majd mikor látták, hogy hazafias ér
zésétől eltántorítani nem tudják; kiutasítot
ták.-Reméljük, hogy feltétlen magyar haza- 
fiságával, egyháza iránt táplált szerepeiével 
a hívek és a nagy társadalom szeretőiét és 
bccsűlesét itt is mihamar megfogja nyerni s 
lelkes agilitásával be fogja tölteni azt az 
állást, amelyet boldogult elődje izzó ma
gyar szeretetével oly fényesen töltött be»~s

Béremelés. Az acélgyár munkásai 150 
százalék béremelést kaptak, minden szak
szervezeti közvetítés nélkül. A gazdasági 
szervezkedés jogosságát mindenki elismeri, 
azonban a szakszervezet a legtöbb esetben 
politikai célokért küzd, a munkások igazi 
jóléte csak mézes-madzag . programút, de 
vigyáznak, hogy ez soh sem legyen való
ság, mert ebben az esetben létezésük fö
löslegessé válna. Ésszerű, ha az igazgató
ság saját kezdeményezéséből adja meg a 
munkásságnak a lehető, legmesszebbmenő 
megélhetési feltételeket s akkor lehetetlenné 
lesz téve a medvetáncoltató módjára diri
gáló Conti-ucca.

Öngyilkosság. Barlha János magánzó 
folyó hó 19-én délben a salgótarjáni állo
máson a baglyasi átjárónál a vonat alá vetette 
magát, azonnal meghalt. Napok óta elkese
redve panaszolta, hogy nem bírja túlélni 
leányának szerencsétlen halálát, aki néhány 
héttel ezelőtt ment ki Amerikába, hogy vő
legényével egybekeljen s ott házasságának 
10 napján hirtelen meghalt. A jómódú család 
tragédiája általános részvétet keltett váro
sunkban. özvegyet teljesen összetörte e 
kettős csapás.

Szüreti mulatság. Vasárnap délután 
felverte az ünnep csendjét a szokásos szü
reti felvonulás, melyet ezidén a forgácsak
nai football klub rendezett. A régi szép lo
vas legények hiányoztak, azonban a menet
ből. 'melynek oka a tavalyi lósérülés volt, 
amikor két ló ugyaniseítörte a lábát az

TÁRCA.

„A Korbács.“
Vagyis -. Ujságalakitási kulisszatitkok.

Irta: PEITLER GYULA.

Ebben a szomorkás tragi-komédiaban hár
man szerepelnek: Tarkeóvi (adóügyi fogal
mazó, kit főnöke kidobott, mivel udvarolni 
merészelt a leányának). Pattantyús (városi 
dijnok, -kinek nagy summára gyarapodott 
előlegét immár ötödik hónapja vonjak le 
fizetéséből s különben is mindenkinek adós 
lekötelezettje). A harmadik szereplő csak 
statiszta, ez a pincér.

Tarkeövi (Bejön a kisvárosi kávéházba, 
igen feldúlt a képe.. Leül a gyanúsan fehér 
terítékű asztalhoz): Halló! Pincér! Dupla 
feketét cukornélkü! I . . .

Pincér: Csak nem? .... Fogalmazó ur
nái már elsején is sokadika van? . . .

Tarkrövi: (rá sem hederit, csak magában 
morfondíroz); Majd megmutatom én neki! 
Disznóság! Engem az őrök idők poétalelkű 
adóügyi fogalmazóját kidobni . . . Hallat
lan! . •No megálj csak főnök úr! Amiatt 

a vékony, meszelő .leányod miatt ... No 
majd alápörkölök az orrod alá! . . .

Paltanytús: (bejön a kávéházba és leül 
Tarkeövi mellé): Mi az öreg? AAiért vagy 
oly bosszús?

Tar: (tovább tüzel) : A\ajd megmutatom 
én neki ! Képzeld, kedves barátom! A fő
nököm, az a-vízfejű kandúr, ma rövid utón 
felmondott. Nekem! Tarkeövi Szvetiszláv- 
nak, amiért a lánya asztalán eqy szerelmes 
verset talált tőlem! Szerelmes verset I Óh, 
még boldog lehetne, ha valaha kéziratot 
mutathatna fel tőlem, hazám nagyrahivatott 
költőjétől . . . de ért is az ilyen öreg spe- 
uót-bakter a poétikához . . . Úgy látom 
azonban, neked sincs rózsás kedved.

Patt: Csak azért jöttem, hogy egypár 
koronát kérjek kölcsön tőled, mert a hite
lem már mindenütt kiapadt. Borzasztó rossz 
helyen kopogtatok nálad, ugye?

Tar: A\hmI . . .
Patt: Rettenetes ez a korruptió a város

nál. ötödik hónapja nem kapok egy piculát 
sem. Azt mondják sok az előlegem. No de 
majd adok én nekik ! . . .

Tar: Te is!? Épen magam is ezen mor
fondírozok. Itt az idejé, hogy akcióba lép
jünk I A Végzet és a Fátum hozott ma ben
nünket össze. Két feldühödött poétát. A 

Végzet azt parancsolja, hogy ezen eldest- 
ruált városnak minden ferde kinövését le
nyesegessük, minden léha, heréjét kardélre 
hányjuk. (Feláll és úgy szaval tovább). Ne
künk. költőknek, mint a város irodalmi ka
pacitásainak már régebben egymásra kellett 
volna találnunk. Jobb későn, mint soha! 
Most ütött a végóra I Lapot kell alapítanunk !

Patt: (teljes gőzzel konlrázik): úgy van, 
úgy van! A korhadt, hogy ne mondjam 
poshadt korszellem befészkelte magát nem 
csak az adóügyi hivatal, mint az ország és 
nemzet első tényezője, szellemébe, de meg
bolygatta városunk közigazgatásának lelkét 
is! Korrupció minden vonalon I Hogy ne 
mondjam, panama I A rokkantak és özve
gyek., az árvák és napibéresek zsoldjának 
levonása ! Hallatlan, szenzációs I Közben 
pedig a legértékesebb elem is, mint pl: én, 
immár negyedik hete vagyok kénytelen ra
dírozni a galléromat, aki tulajdonképen ha
zám, hogy iiemondjam nemzetem köztiszt
viselő elemének crémje, hogy ' nemondjam 
elitje vagyok I Lapot alapítunk ! Korbácsot, 
mely ostorozni lesz hívatva a közigazga
tási élet fertőjét, hogy ne mondjam posvá
nyát ! Majd odapörkölünk nekik!

Tar: (teljes odaadással, forte!): Helyes a 
szólam ! .Korbács* lesz a Címe, mely mint 
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alkalmi lovasok alatt. Különösen n gyerme
kek öröme nagy ilyenkor, akik hizgny nem 
is sejtik, hogy milyen szép és festői n szü
reti ünnep ott, ahol szóló is van.

Uj hitoktatók. A Salgótarjáni Észak
magyarországi Kőszénbányák és az acél
gyár igazgatósága belátva, hogy városunk 
es vidékünk iskoláiban a hitoktatás — ok
tatók hijárT — sajnos hézagos, elhatározták, 
hogy „2—3 hittanári állást szerveznek. Ez 
irányban érintkezésbcléptek Hercegh József 
esperes plébánossal, aki sürgős lépéseket 
tett a rozsnyói püspökségnél. Nagyon he
lyes volna, ha -ezen állások betöltésénél 
elsősorban a magyarságuk miatt Románi
ából és Csehszlovákiából elűzött premont
rei kanonok tanárokra (fehérpapokra) gon
dolnának az illetékes hatóságok, akiknek 
képesítése es padagógiai rendszerűek or
szágosan elismert, elsőrangú. A helyi Igaz
gatóságoknak a vallásos neveles érdekében 
iett eme mozgalmuk rendkívül yemes gon
dolkozásra vall s mi örömmel ragadjuk meg 
az alkalmat, hogy a valláserkölcsi nevelés 
fontosságát mindenkor hangoztassuk s nem
zeti boldogulásunk .sine qua non*-fának 
tartsuk.

Hősök Emlékét Megörökítő szo
bormű létesítése. A város képviselő
testülete elhatározta, hogy a világháború
ban elesett salgótarjáni hős fiai emlékét 
szoborművel örökíti meg. A szobormű lé
tesítésére cirka másfélmillió koronát irány
zott elő olyként, hogy ezen összeget a vá
ros polgáraitól önkényes adakozás utján 
gyűjti össze. A gyűjtés megindult és eddig 
836 893 korona eredménnyel járt. Tekin
tettel azonban arra, hogy a szobormű elő
állítási, leszállítási és elhelyezési költsége 
a mű megrendelésekor előirányzott össze
get a változott viszonyok következtében jó
val fclülhaladja és ezen célra ezidőszerint 
cirka 3 millió koronára van szükség, to
vábbá arra való tekintettel is, hogy a vá
ros egyes polgárai ezen célra még nem 
adakoztak, egyeseknél pedig az áldozatkész
ség a legminimálisabb mértékben nyilvánult 
meg, felkéretik a város minden rendű és 
rangú polgárságát, hogy ezen nemes célra 
adományaikat minél előbb leadni és eddigi 
adományaikat újabb összeggel pótolni szí
veskedjenek. Az adományok a város pénz
táránál fizetendők be.

Meghívó. A bányatelepi 145 sz. .Si
rály" cserkészcsapat folyó hó 28-án. pén
teken este 8 órakor az „Apollo* mozgó- 
szinház termében saját alapja javára mű
soros cserkészestét rendez. Helyárak : l.-hely 
1500 kor., Il.-hely 1000 kor., Ill.-hely 80Ö 
kor., páholyülés 2000 kor. A csapat veze
tősége ez utón hívja meg a város" közön
ségének a cserkészet szép esznjéi iránt ér
deklődő részét. Zenét a bányatelepi zene
kar szolgáltat.

Felhívás. .A Munka* Sajtóvállalat 
megalakulásának terminusát a hosszadalmas 
tárgyalgatások miatt az alapítok szeptember 
hó 15-ig kitolták. Ha c hosszú jegyzési ídó 
miatt valaki a részvényesek közűi részvé
nyeit a névértéknek megfelelóleg be akarja 
váltani, úgy ezt, jelen felhívástól számított 
14 napon belül a szerkesztőségben esz
közli az igazgatóság, naponta 5—7-ig.

Gyermeknap. A tél, különösen a mai 
tél félelmetes nélkülözése közöttünk kísért 
már. A szén és ruha árával abszolút arány- 
mlunságba áll a jövedelem Az árváknál, 
nyugdíjasoknál pedig aránytalanságról sincs 
szó, azt mondhatjuk egyszerűen, hogy vtt 
nincs is jövedelem. Vasárnap 16-án boron- 
gós, hűvös őszi napon az évenkint szoká
sos gyermeknapi gyűjtés ismétlődött meg 
városunkban. .Horváth tanácsnok felkért né
hány lelkes urinőt, hogy a fontosabb pori 
tokon elhelyezett perselyek gondozását vál
lalják. Gyűlt a pénz, a nagy hiba azonban 
az volt, hogy fizetés lévén sok volt a nagy 
pénz, visszaadni a perselyből minthogy az 
le volt zárva,.nem lehetett. Az egyik gyüj- 
tőcsoportnál megható jeleneteket mond el 
polgármesterünk neje, akinek perselyébe tel
jesen szegény emberek-, szivból jövő szerető 
szavak kíséretében tették be néhány koro
nájukat, de viszont mond el szomorú, azon 
bán sajnos természetes jelenségeket is, 
amikor ismert jómódúak mennek tovább a 
persely mellett hidegen, észre sem véve azt. 
A részvétlenség, szeretetnélküliség soha nem 
volt jellemvonása egy kornak sem úgy, mint 
ma. A szegények adnak a kevésből, a gaz
dag azonban tele van panasszal s nem mu
tatkozik ott, ahol jótékonykodni lehet.

Kaszárnya építés. A régóta vajúdó 
laktanya építés a sok végső terminus da
cára még mindig messze van a befejezéstől. 
Végtelen szomorú, hogy amiq kevésbé fon
tos építkezések nagyszerűen haladnak, ad
dig ily fontos ■ és nélkülözhetetlen állami 
épület oly nehezen jut munkáshoz. Iskola
ügyünk és a lakásmizéria szempontjából 
rendkívül fontos volna már kiforszirozni a 
laktanya gyors befejezését is.

A ker. szoc. szakszervezetek ha
talmas gyűlést tartottak a régi Országház 
nagytermében Budapesten. A nagygyűlés el
nöke Székely János ny. államtitkár volt. 
Nagyhatású beszédben mutatott rá a nagy
tőke munkebéruzsorájára. Mindent aranypa
ritásban fizetünk meg, csak a dolgozók bére 
van papirkoronákban mérve. Utána Haller 
István beszélt. Többek között felemlitette, 
hogy a búzatermő kanaánban oda jutottunk, 
hogy nem birjuk megfizetni a kenyeret, 
ugyanakkor pedig 700Ó wagon búzát szál
lítunk ki a feleslegből külföldre. Nem igé
nyekről van szó. hanem kenyérről, cipőről, 
ruháról, gyermekeink iskoláztatásáról. Utána 
Tóbler János képviselő beszélt. Ebben az 

országban mindennek van értéke csak n 
becsületes munkának nincs. Rendszabályozza 
meg a kormány a tőzsdét, zarja be. Szorítsa 
a bankokat eredeti rendeltetésük keretei , 
közé s hozza be az index törvényt u dbl- 
gozó nép megmentésére. A nagygyűlés 
Székely János zárószavaival és a ■ Ézózat 
eleneklésével ért véget.

Közbiztonság a szomszédban. 
Ipolygalsán — amint értesülünk vasárnap 
este három rabló tört Mariska Gyula öreg 
plébánosra, akitől pénzt követeltek. A 
plébános engedelmeskedett s pénzért in
dult, közben azonban a rnblógarázdálko- 
dást észrevette a szakácsné, aki fellár- 
mázla a falut. A rablók kénytelenek vol
tak menekülni, de bucsuzásul hatalmas fej
szecsapással leteritették a plébánost, aki 
néhány óra múlva meghalt.

Ugyancsak a szomszédban Ipolynyitrán a 
falu leggazdagabb emberét rabolták ki re- 
volveres betörők s dacára, hogy a rablást 
többen látták, odamenni senkisem mert, 
félve attól, hogy lelövik a rablók. A szo
ciálist államban ; ahol a szociális termelés
ből fakadó jólét az elv, íme a jogrend. 
.Minden a miénk", tehát mindent szabadi 
Arról értesülünk, hogy bár még hire sincs 
a tetteseknek az egyik esetben sem, már 
kijelentették, hogy valószinüleg Magyaror
szágból átszökött banditákról van szó.

Belföldi hírek.
A napilapok szeptember 8-tól kezdve 

hétköznap 350 kor., vasárnap 400 korona. — 
Budapesten mulatozás közben elfogtak egy 
veszedelmes betörőbandát, amelyik három
százmilliót rabolt össze. — Az^egri kano
nokok 40 milliót adtak kulturális célokra. — 
A korona nem esik, de az árak őrülten 
emelkednek. — Hir szerint Somoskőújfalut 
október első napjaiban csatolják vissza Ma
gyarországhoz. — Goda András szegedi 
gazdanak több évi kisérletezés után az idén 
sikerült a kaliforniai kávéhoz teljesen ha
sonlót termelni. Hir szerint többen akarnak 
a kávétermeléssel kísérletezni. — Közepes 
szőlőtermésre van kilátás, a borkereslet 
lanyha. — Az állítólagos toborzás miatt le
tartóztatott ébredőket szabadon bocsájtot- 
ták. — A budapesti csarnoki árak olcsób
bak a salgótarjáninál. — A kormány felül
vizsgálja az összes egyesületeket. — Rá
kosi Viktor a nagynevű iró meghalt 63 éves 
korában. 15 év óta betegeskedett már, amig 
családja a legodaadósabb szerettei ápolta 
az áldott lelkű irót. Temetésére nagy elő
készületet tesznek. A farkasréti temetőben 
diszsirhelyre temetik Rákosi Viktort. — Gr. 
Apponyi Albert a közel 80 éves tudós Ame-

a nagy Gallilei ostora, úgy fog pattogni nz 
öntelt főnökök, a hatalmasok wertheim-szek- 
rényei és -a panamista államférfiak hátán I

Páti: (fortissino !) Én pedig ezennel meg
választok főszerkesztővé!

Tar: Én pedig főszerkesztői jogomnál 
fogva kinevezlek segéd- és felelős szer
kesztővé. A főmunkatársnak járó honorá
riumokat szintén a nevedre szignálom. Mint 
Pattantyús leszel a segédszerkesztő, mint 
Perkupái leszel a főmunkntárs és Pogány 
név alatt vállalod a felelőséget a szerkesz
tésért.

Patt: Egyszóval ez annyit jelent, hogy én 
tartom a hátam a korbács alá?

Tar: Természetesen. Én irom meg a ke
gyetlen vezércikkel, melyben elsősorban 
megdöntőm gaz főnököm hatalmát, ha pe
dig hem tetszik elmehet Pogány felelős szer
kesztővel perelni. Az az veled.

Paít: Így talán mégsem lesz jó. Hiszen 
akkor, hogy nem mondja, engem is kidob
nak a várostól. Ellenben én fogok alápös- 
kölni a polgármesternek, toliam élére aka
rom feltüzni a főszolgabírót, szétcsapok a 
bánynignzgatóságban és vérigmenő harcot 
hirdetek a gyárvezetőség ellen I Ez a porog- 
ramm I

• Tar: És én ?

Patt: Neked úgy sincs már veszteni'valód. 
A főnököd kidobott s a lánya, hogy ne 
mondjam, sohasem nézett rád. Tehát te le
szel á felelősszerkesztő.

Tar; Erről még beszélünk. Node sietnünk 
kell a lappal. Nagy port fogunk telverni ez 
clkorcsosodott fészekben. Megfogjuk rázni 
a közigazgatás rozoga alapjait. Odndörög- 
jük a hatalmasok szőrös füleibe: kenyeret a 
népnek! A korbács pedig sújtani fog min
denhová, ahol kilátszik’ a lóláb. Független 
itélóbirája leszünk e város bűneinek. Élő 
és véres lelkiismercte az elnyomottaknak. 
Járdát építtetünk, önlöztetni fogunk, a tere
ket bepnrkiroztatjuk. Aranyparitásra emeltet
jük a munkások bérét. A zsidók bcözönlé- 
sét meggátoljuk.

Patt: Nagyon helyes I Épen úgy beszélsz, 
mint egy képviselőjelölt- Ezékután a főkér
dés azonban az, hogy honnan vesszük a 
pénzt az újsághoz ? Vájjon ki fogja finan
szírozni az első számot 2 Tudtommal neked 
sincs amerikai nagybácsid, sem gráci nagy- 
nénédI

Tar: Ebben igazad van A főkérdés ez: 
lenni, vagy nem lenni!? El kéne nekem 

\menni a gyárigazgatóhoz, neked pedig n 
bányához, megmondván nekik, hogy mily 
hatalmas horerejű problémák hajtottak ben

nünket idáig, mig ezen nemes eszme, a lap 
kiadása megszületett.

Patt: A bányához ? De hiszen akkor 
semmit sem írhatunk ellenük, hogy ne mond
jam, a dolgozók érdekében . . .

Tar~ (decrescendo.) Igazad van. ha pedig 
én elmegyek a gyárigazgatóhoz pénzt ki
srófolni, akkor hallgatnunk kell a munkaügyi 
reformokról, hallgatnunk az aranyparitásról. 
Különben nincs pénz és — megfulladunk I

Patt: Egyetlen reménységünk ezekután. 
városánk irodalomszomjas közönsége volna, 
vagy pedig a zsidók . . . Igaz, hogy akkor 
rajtunk kivűl tizen se olvasnák nz újságot.

Tar: Piaris.) Hát akkor mitegyünk ?
Patt: (hvsszu szünet után megszólal). Azt 

hiszem készemről kölcsön kéne kérnem-a 
pincértől egy pár forintot, ő még úgysem 
tudja, hogy hitelem nagyon lecsuszófélben 
van . . .

Tar: Hát te mit gondolsz, ha megkérném 
a főnökömet, hogy "fogadjon vissza a hiva
talba. megtenné-e ? Esetleg komolyan meg
ígérném, hogy a leányának sem irok többé 
szerelmes verset . . .
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okába indult felolvasó körútra. Az ősz apos
tolt a szeretet es jokivánnlok őszinte mcq- 
uyilvanulásait kísérik milliók részéről. Ha
zánk iqazsagtalan sorsat megrázó nyílt
sággal fedi föl az újvilág előtt, ahol eddig 
is nemi megértésre falait a magyar ügii 
Visszatérőben mcgl itnqátj.i Zita kiráhpiet és 
csaladját

Külföldi hírek.

Zagr.ibb.ut a szerír trónörökös születése 
napjan véres tüntetések* voltak. — Vilma, 
Hollandia királynője uralkodásának 25 éves 
jubileumát ünneptik. A magyarok ez alka
lommal művészi üveg festménnyel ajándé
kozzák meg, melyen az ülő királynő ölébe 
magyar gyermekek hajtják fejüket. A 
felvidéken feljelentik azokat, akik magyarul 
mernek beszélni. — Jokohamól q földren
gés után nem lehet ugyanazon a helyen 
felépíteni. A sok százezer halottat tömeg 
sírokba temették Tokióban és Jokohamó- 
ban. — Musszolini erélyesén visszautasi- 
totta az ohtsz-göröq konfliktusba való bea
vatkozásai n népszövetségnek. Csak nagy
hatalmak részéről fogad el vizsgálatot. — 
Bethlen és Ber.es hir szerint Svájc
ban megegyeztek. — Az osztrákok elfogták 
a soproni rendörgyilkosokat. — Cseh-Szlo
vákiában a községi választások a kormány 
teljes vereségével végződtek. A kér. szoc., 
a Hlinkapart. a magyar zsidópárt s néhol a 
kommunista párt került a községek élére. A 
katonaságra nagyban számított a kormány, 
de azok is sok helyen a kommunistákra 
szavaztak. A jogrend, munkalehetőség, a fe
gyelem, megélhetés rendkívül súlyos a cseh 
győzők alatt, akiknek egyedüli céljuk a 
megszállott területnek irgalmatlan kiszipo
lyozása.

SPORT.
S. S. E. —Ba. S. E. 2:1 (1:0)

Jobb eredményt vártunk a SSE.-től, de 
úgy látszik Baglyas jő közvetlen védelmé
vel ó se tudott megbirkózni.

S. B. T. C.—H. A. C. bajnoki mér
kőzése Hatvan érthetetlen távot maradása 
folytán elmaradt. Leqsporlszerütlenebb do
log, hogy az amúgy is gyönge anyagi hely
zetben levő vidéki egyesületek egymással 
igy csináljanak. A Hatvanban ülésező Intéző 
bizottság is inkább bábnak, mint erőskezű 
bizottságnak latszik. Egy éve nem produ
kál semmit, címekért harcolt mindenki s 
hogy megkapták öibetett kezekkel ülnek. 
Itt lenne az idő. hogy a tarjáin egyesületek 
összefognának s közös erővel megmutat
hatnák. hogy közös cél érdekében tudnak 
ók is együtt dolgozni!

A Budapesten lezajló nevezetesebb 
sporteredménueket (úgy a vasárnapi ma
gyar-osztrák válogatott mérkőzés eredmé
nyét) minden vasárnap este 7 órakor meg
lehet tudni a Duda-féle cukrászda kiraka
tában.

bőven carnaubáj, lerpcntiudns, a 
békebelinél is jobb minőségben 
készülő kiváló tisztító és komer- 

váló hatással bíró cipőkrém.

BENES TESTVÉREK 
VEGYÉSZETI GYÁR R.-T-, GYŐR.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.

* Örökmécs. A novellái nem közöl
hetjük Asszonyom. Azért nem,, mert sem a 
hang, sem a vilagfelfogas néni egyezik a 
mienkkel. Nagyon téved, mikor azt hiszi, 
hogy az élet durva oldalainak „hú* festése. 
In intelligens ■ ember tolla alól jól megírva 
Kerül ki, már irodalom. Óh nőin! Zóki na
turalizmusa is (bár sokszor csuk túlzott 
igazságokat vetett papim), sokkal többet 
rombolt, jninl amennyit épitett. A magyar 
intelligencia asszonyainak is át kellene ér
teniük végre azt, hogy a nemzeti megújho
dás vár tőlünk valamit Azt, hogy az ő 'ke
zükben kell összpontosulnia annak a jóté
kony hatalomnak, mely az irodalomban is a 
szív inspirátióival siet segítségére kiszaba
dítani olvasóközönségünket a modern jelsza
vak őrült káoszából. A lelkiismeretlen kor, 
kell, hogy lejárja magát I Nemesebb, tisztább 
levegőt kérünk!-. . .

Dr. B. M. Budapest. — Nagyon 
örültünk szives sorainak! A dicséret azon
ban nem minket illet, hanem részint illeg
nem alkuvó, ügyes tollú munkatársainkat, 
részint pedig körénkcsoportosuló lelkes 
munkásbarátainkat, akik minden erővel tá
mogatnak, hogy a mai keserű nélkülözések 
közt becsülettel fenntartsuk magunkat. Sok 
szívélyes üdvözlet!

H. B. Losonc. — Tudjuk, hogy titok
ban együtt dobog a szivük a mienUkel! 
Hisszük, hogy hamarosan nyíltan is együtt 
doboghat! Testvéri kézszoritás!

8398 923.

Hirdetmény.
Salgótarján r. t város az éjjeli ürülék ki

hordását 1923. évi október 1. napjától kez- 
dődőleg 3 évre nyilvános szóbeli verseny
tárgyalás utján vállalatba adja.

A verseny tárgyalást 1923. évi szeptember 
hó 27. napjának délelőtt 10 órájára a vá
rosi gazdasági ügyosztály hivatalos helyi
ségébe tűzöm ki.

A kihordás dija buzaértékben fog meg- 
határoztatni.

A versenytárgyaláson csak az vehet részt, 
aki megelőzőleg 100'000 korona bánatpénzt 
a várospénztárauál letelt.

A vállalatot elnyerő köteles lesz 500 000 
korona óvadékot vagy készpénzben, vagy 
értékpapírokban adni.

A versenytárgyalás alapján a város a 
vállalatot elnyerővel szerződést fog kötni.

A részletes feltételek a város gazdasági 
ügyosztályában és a Reguly Lajos városi 
állatorvosnál megtekinthetők.

Salgótarján, 1923. szept. hó 19-én.
Dr. Försler Kálmán, s. k.

. polgármester.

APRÓHIRDETÉSEK.

Mielőtt lakását elrequiráinák, 
adja ki igényjogosultnak. — Keresek 
egy szoba-konyhát, esetleg búto
rozva. Minden elfogadható árat fize
tek. — Közvetítőknek magas jutalom. 
Cím leadható d. e. 8—’/zlig városháza 

pétízfárban.

Kőbányai serfőzde
Salgótarján és vidék* résiére kellő tőkével bíró saját számlájára működő

raktárost keres..
Rokonszaktnabeliek előnyben. Szives ajánlatok ,,Rentábilis 1924“ jeligére.
Blockner J. hirdetési irodájába, Budapest, IV. Semmelweis-u. 4. intézetidők.

Vigyázzon a szemére! Ha nem jó 
lát és szakszerű jó szemüveget 
akar, akkor keresse fel Budapesten 
Barna Andor lálszer-specialistát Vjl. 
kér. Izabella u 11. a „Magyar Színház"-zal 
szemben. Minden munka megvárható Pos
tai szétküldés naponta. Gyári árak. ti. ,

Kereskedők és magánosok! 
Művészi gobelin különlegességek, 
nagyban és kicsinyben Groszrnann Jenő 
Budapest, VII. Király-u. 11. udvarban.

UNGHVÁRY 
LÁSZLÓ

FÉLE
FAISKOLA, SZŐLŐ ÉS BORGAZDASÁGI 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

CZEGLÉD
Szállít októbcrtSI-áprilisig 

mindennemű gyümölcsfát, díszfát, dísz
cserjét, rózsát, óvclövirágnövényckcl, 
gyökeres és sima szölSvcssz&t stb.

Táikenészeti iroda és személyes 
megrendelések elintézési helye

BUDAPESTEN:
IV. KERÜLET FERENCJEK-TERE 3. SZ. 

FÉLEMELET 14.
TELEFONSZÁM: HUSZEZER-57.

Kérje nagy képes árjegyzékünket1 
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Értesítés!
Tisztelettel hozom a m. t. közönség 
szives tudomására, hogy Salgótarjánban 
Úri-utca 632. szám alatt Mozgószinház 
mögött, Tihanyi Sándor műterménél 

kárpitos és díszítő 
. műhelyt nyitottam.

Elvállalok minden e szakmában vágó 
munkát u. m. dívány, matrac, cheslon, 
paplan, sálon garnitúra és bőzbutorok 
javítását és készítését, valamint függöny 
felrakásokat a modern kor legkénye

sebb ízlésének megfelelően.
Kívánatra vidékre is megyek.
Javítások gyorsan és pontosan eszkö 
zöltetnek a legjutányosabb árak mellett. 
Szives támogatást kér tisztelettel

Málovíts Gyula,
kárpitos és díszítő.

Jó házból való iíu
tanulónak felvételik.

„TURUL"-nyomda, Salgótarján.

A  MUNKA4


