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Mátraszele csak egy kis köz
sége a salgótarjáni járásnak, de je
lentősége messze tulemelkedik a 
kis községek átlagkeretein. Tul
emelkedik pedig lakóinak nemzeti 
érzése, magyar szive, gondolkodá
sának egészséges tisztasága tekin
tetében. A forradalmak mételye 
nem tudta megrontani e népet, 
amelynek ősmagyar erőt kisugárzó 
egyenes meggyőződésén megtört a 
bujtogatók minden próbálkozása. E 
népnek minden életnyilvánulásán 
mintegy őskori patina rajta van a 
régi szokásokhoz való ragaszkodás. 
A zöld erdők koszoruzta kis falu 
uccáin ma is ősi magyar motívu
mokkal ékes ruháju menyecskék 
járnak napi dolgaik után s a szép 
leányok vonásain ki-kiütközik valami 
ismertetőjele a pusztákat járó, lovas 
magyar nép arcszinének, test és lé- 
lekrendszerének.

Ez a mátraszelei ősi palóc nép 
öserejével, minden szép és jó olda
lával, teljes lelkesedésével mutatko
zott be vasárnap a hősök szobrának 
leleplezési ünnepélyén. Nem volt ez 
mondva csinált ünnep, nem tobo
rozta senki ide a népet, természe- 

_ tes és hivatott vezetőivel egyetem
ben, mindenki körülállta azt a* szob
rot, amely Mátraszele község Ősi lel- 
kületét, magyar áldozatkészségét 
van hivatva megtestesíteni.

A néma fájdalom, de egyben 
az elszánt tenniakarás ott a szobor 
lábánál száz szónoklatnál is többet 
beszélt, többet Ígért. ígérte ennek 
a népnek a múltakhoz hasonlóan 
minden elképzelhető áldozatkészsé
gét, ígérte magyarsága, fajisága, 
vallásosságának megőrzését, meg- 
oltalmazását!

Az ünnepség előkészítése a legna
gyobb körültekintéssel történt. A kora 
délelőtti órákban már a körülfekvő faluk 
népe ünneplő ruhákban vonult a nemzeti 
szinü zászlókkal diszes térre, ahol a hő-

Salgótarján és vidéke őskorához.
Irta: Dr. DORNYAY BÉLA 

négy vármegyei muzeum v. őre.
(Folytatás)

1V. Z agyvapálfalva. Salgó
tarjántól délre, a Tarján-patak szűk völ
gyében fekszik Zagyvapálfalva község, 
mely régebben három részből állott: 
Felső- és Alsó Pálfalvából és Andrásfal- 
vából. Az egykori Felsőpálralva közelé
ben, ott ahol az Alsószánas- felsöpálfal- 
vai keresztvölgy beletorkollik a I arján- 
patak fővölgyébe, Salgótarján Nagy-állo
mástól alig másfél kilométernyire, a 322 
méteres domb keleti nyúlványán, ma is 
temető van, melyet a hősök művészi em
lékszobra diszit. Ez a hely — tehát a Tar- 
jánpatak álluviális völgye felett húzódó 
domboldal — ősidők és pedig hosszú év
ezredek óta, temetkezési helyül szolgál. 
Nevezetesen már a bronzkor ősembere 
ide temette el az elégetett halottainak 
hamvvedrekbe zárt hamvait és pedig igen 
nagy számban, úgy hogy az itteni bronz- 
kori urnatemető nagyságra nézve — ugy- 
látszik — a mai és felette levő temetőt 
is jóval túlszárnyalja!

Tekintve, hogy a bronzkor embere 
itt halotthamvasztó volt, vagyis hogy itt 
urnatemetőről van szó, természetesen még 
több halottat lehetett itt aránylag ki» te
rületen elhelyezni, mint a középkori és a 
mai hulla-temetkezés idején. Ez a ielen 
aég településföldrajzilag annál inkább ér-

sök szobra lepellel borítva állott. Ott 
volt Kazár, Vizslás, Mátranovák stb. kül
döttsége, Salgótarjánból pedig külön vo
nat hozta a nagyszámú lelkes közönséget. 
A téren a rendet részint a mátraszelei 
önkéntes tűzoltóság Benkő Dezső parancs
noksága alatt, részint a mátraszelei leven
ték látták el Kapcsos Tóth Ferenc pa
rancsnoksága alatt. Fel-felhangzott az 
ifjú mátraszelei fúvószenekar vidám in
dulója a falu széléről, mialatt a főispán 
érkezését váró előkelőségek a gyönyörű 
diadalkapunál gyülekeztek. Ott láttuk az 
egész ünnepség körültekintő rendezőjét 
mogyorossi Csekey Sándor főjegyzőt, a 
Starjáni köszénbánya egész nagy küldött
ségét élén Haffner Ferenc és Dravucz Antal 
bányaigazgatóval, a Mátraszelei Kőszén
bánya vállalat tisztikarát élén Fényi Géza 
bányagondnokkal, a honvédelmi miniszter 
képviselőjét Szily Pap Béla ezredest, a 
Salgótarjáni Polgári Lövészegylet zászlós, 
formaruhás csapatát Kralt Aladár pa
rancsnoksága alatt, vitéz Berty János 
százados vezetése mellett a salgótarjáni 
7 sz. kerékpárzászlóalj tiszti küldöttsé-’ 
gét Dr. Halyák Zoltán, adóh. főnököt, a 
vidék papságát, jegyzői karát, földbirto-^ 
kosait, bíróit.

, Három ágyulövés jelezte Dr. Sztra- 
nyavszky Sándor Nógrád és Hont vár
megyék főispánjának, mint a Kormányzó 
és kormány képviselőjének érkezését, aki
nek autóját Andó Lajos és Péter vezette 
lovas bandérium környezte- Kíséretében 
voltak vitéz Czikély István a nógrádi vi
tézi szék kapitánya, Dr. Paczolay Zoltán 
főügyész, Veres Zoltán főszolgabíró, Lip- 
tay B. Jenő kormányfőtanácsos gyárigaz
gató, Köntzey Ferenc városi tanácsnok stb.

A díszkapunál Csekey főjegyző úd* 
vözölte a vármegye főispánját, köszöne
tét mondva a főispán személyes megje
lenéséért, megragadó szavakkal mutatva 
rá a hősök emlékének Mátraszelén tör
tént felállításának nemes fényére.

A főispán érces hangon válaszolt 
az üdvözlésre. Megköszönte a fogadtatást, 
örült, hogy e község ma is a haza és 
Isten fogalmát tartja elsőnek s nem fo
gadta meg a hamis álpróféták uszítását, 
akik a lakosság leikéből nem tudták ki
törülni a hazaszeretet . szent eszméjét. 
Örömmel hallotta, hogy Mátraszele lakói
nak magyar lelke ébredezik s nem tűr 
itt nemzetközi jelszavakat, amelyek meg
akarták itt is gyökerüket telepíteni. Ide 

(kötelességet jött teljesíteni, mert hirdeti, 
hogy a nép vezetői a természetes és hi-

dekes, mert ebből kitűnik, hogy itt már 
a bronzkorban igen sürü lakosság élhe
tett. Ez pedig kedvező életfeltételeket 
— köztük bizonyára nagyobb forgalmat 
és igy az ősfoglalkozásokon kivül, még 
cserekereskedelmet, illetve ipart is — jog
gal tételezhet fel e helyen.

De már a középkorban is volt itt 
temető, amit az bizonyít, hogy itt volt a 
középkori Pálfalva (már 1374-ben Paal- 
falva, 1482-ban pedig Palfalwa nevű) 
község temploma, melynek alapfalmarad- 
ványait Mocsáry Antal 1826-ban még 
látta és leirta és amelyeket ma élő em
berek is láttak még, köztük pl. az itteni 
földek tulajdonosa, Okolicsányi Szeráf is. 
A felső domblejtőn elterülő mai temető 
és az alatta keletre lenyúló hegyfarkon 
elhúzódó bronzkori temető közötti hegy
oldalt ugyanis 1864-ben — a pest-losonci- 
vasut építésekor — a vasúti vágányok 
számára, elég mélyen bevágták s ekkor 
számos bronzkori-cserépedényre bukkan
tak, melyeket a vasút a M. Nemzeti Mú
zeumnak adott. Ugyanígy tett 1866-ban 
Pap Károly földbirtokos Is. (V. ö: Már
ton: id. mű, p. 333.) A Salgótarjáni Kb. 
R.T.-nak pedig Pap Gyula ügyvéd adott 
egy innét származó, igen szép tokos és 
füles bronzvésöt. A középkori templom 
még meglevő maradványait (alapfalak és 
boltivek stb., melyek körül persze a kö
zépkori cinterem is elterült), szintén ezen 
vasutátvágás alkalmával pusztították el, 
mint azt a szemtanú Okolicsányi Szeráf 
földbirtokos tanúsítja.

vatali vezetők legyenek. S ezt nem csak 
hirdeti, de bizonyitja is midőn eljött s 
nem mint álpróféta, de őszinte magyar 
szeretettel és szívvel vezetni is akar.

A nagy hatást tett beszéd után 
Szabó Gizella hadiárva kis csokrot nyúj
tott át a főispánnak néhány kedves szó 
kiséretében.

Ezután megkezdődött a tábori mise 
melyet Szerémy Gyula plébános celebrált 
fényes papi segédlettel. A mise alatt a mát
raszelei és kazári iskola vegyeskara Dr. 
Varsó Lászlóné igazgató tanitó által betaní
tott gyönyörű Mária dalokat énekelt fel
váltva a Vilezsál Richárd vezette Starjáni 
Kőszénbánya fúvószenekarénak egyházi 
énekeivel. Szentmise után Szerémy Gyula 
plébános beszentelte a szobrot, majd 
gondolatokban gazdag, meggyőződéstől 
fütött gyönyörű egyházi beszédet tartott.

A Salgótarjáni Róm, Kath. Dalárda 
Röder Alfréd karnagy vezetése alatt 
énekelt, majd Paczolay Zoltán ’ várme
gyei főügyész mondotta el grandiozius 
felépítésű ünnepi beszédét. A mostani 
időjárás hasonlít a magyar éj borusságá- 
hoz, amelyen azonban az első hajnalpir- 
kadás a mai ünnep is a kegyelet, a meg- 
emlekezés ünnepe. A leleplezendő szobor 

la féríierények ünnepe, amelyeket Mát- 
’raszele 17 hőse is képviselt: a kötelesség 
- teljesitéS, bátorság és áldozatkészség. Ha 
I erre gondol, midőn a vármegye alispán- 
íjának s vezetőségének nevében beszél a 

» szive összeszorul, keze imára kulcsolódik, 
vagy ökölbe szorul. A 12 év előtt kez- 

fdett harcban a magyart fegyverrel soha
sem győzték le, csak a defetisták, a 
gyávaságot hirdetők. A szégyenteljes 
összeomlás óta pedig nincs e világon 
sem egy uj Simeon, aki e haza kereszt
jét segítené vinni, sem egy uj Szt, Ve- 

• ronika aki a könnyeket letörölné! Három 
íopaltnat. jelölt me.g, amelynek tisztelet
ben'és szentnek tartása háríthatja el a 
nemzeti katasztrófákat: Isten,- Haza és 
Király. Az Istentagadás romlásra, er
kölcstelenségre vezet. A hazafiasságnak 
semmibe vevése, a nemzetköziség hirdetése 
tudjuk mit jelent. A koronás király, a te
kintélytisztelet szinboluma, ebből fakad
nak az erények. Felhívja a község min
den lakóját, hogy a szoborra kegyelettel 
tekintsenek s a lehullott leplü szoborhoz 
megható köszöntő szavakat intéz, mint a 
hazatért hősök szimbolizálójához. E hely 
legyen a hősökhöz való felemelkedés 
helye, ahová imádkozni és sirni járjon 
mindenki. Legyen intöjel e szobor, Mohács 
Világos és Trianonra, de intőjel a magyar 
feltámadásra is-

A nagyhatást tett beszéd után is
mét a Salgótarjáni Róm Kath. dalárda

E bronzkori lelőhely tehát már 6 
évtizednél régibb idő óta ismeretes és 
azóta is többször akadtak itt érdekes 
leletre, mint azt halasi Kun Árpád kun
szentmártoni jószágfelügyelő tanúsítja, de 
amelyek sajnos elkallódtak. Kun Árpád 
hívta fel a kunszentmártoni ásatásokat 
végző régészek figyelmét ezen érdekes 
urnatemetőre. Erre azután a Nemzeti Mu
zeum Dr. Hillebrand Jenő igazgató őrt 
és egyetemi magántanárt küldte ki a sir- 
mező szakszerű feltárására, 1926. áprilisá
ban. A több napig tartó ásatás mindjárt 
az első nap gazdag eredménnyel járt 
Körülbelül 30 ép urnasirt bontott fel 
Hillebrand dr., melyekben a szokásos 
törmelék, föld, hamu és csontdarabkák 
mellett, a tudományos szempontból oly 
fontos bronz-mellékletek is szép számmal 
kerültek felszínre. így különböző alakú, 
korongos- és gömbösfejü tűk, karperecek, 
gyűrűk, csüngök, egy szép kis tőr, gyön
gyök* kisebb-nagyobb, feketére égetett 
és még nem korongon készült agyag
edények stb.

Az urnákon kivül legérdekesebbek 
és valóságos tudományos szenzáció 
számba mennek azok a laposra csiszolt, 
jeton-szerü, kerek kis mészkő- lapocskák 
(3 drb), melyek kivül az urnák mellett 
voltak és amelyekhez hasonlót eddig még 
sehol sem találtak. Unikumszámba mennek 
a bronzkarperecek között azok a szép, 
sodronyfonatos karperecek is, melyeket 
Hillebrand dr. ápr. 16.-án talált az első 
urnákban, Az ásatásokat a^ közeli és tá-

énekelt egy megkapóan szép precízen 
kidolgozott dalt, majd Vadkerti Béla víz
választói tanitó szavalta el magaszerezte ; 
kedves szellemű költeményét a szoborhoz. ; 
A Himnusz után a szoborbizottság el
nöke Grosz Frigyes főmérnök lendüle- . 
tes szavakban adta át a szobrot a köz- 
ség elöljáróságának, mit Kazinczi Gábor ' 
biró vett át.

Ezután koszorúkat tettek a szoborra 
a megjelent hatóságok és egyesületek í 
képviselői.

Délben közel 200 terítékes bankett 
volt az iskola nagytermében, melyen az 
első felköszöntőt a vármegye főispánja * 
mondotta Magyarország kormányzójára. ; 
A mai napon -azoknak emlékét ünnepei- > 
jük, akik öntudatosan áldozatosan telje- ’ 
sitették, kötelességüket. S midőn ezeket : 
a magyarságukért, fajiságukért martirsá- * 
got szenvedett hősöket ünnepeljük, 
eszünkbe kell, hogy jusson az a férfi, *. 
aki az önfeláldozásnak és hazaszeretet- < 
nek példányképe Magyarországon: Horthy : 
Miklós. Az ö életére és álmának teljesü- ' 
lésére ürítette poharát. Szerémy Gyula; 
Mátraszele és vidékének nevében kő-. 
szöntötte fel a példátlan népszerüségü 
főispánt, aki együtt érez a néppel, aki
nek nagy lelke úgy hozzá tud férkőzni a •’ 
csüggedőkhöz, reményt? nyújt, vigaszt ad,, 
letörli a könnyeket s magyar hazafias 
tetteivel munkálkodik a falu népének jó-- 
létén- A főispán azonnal válaszolt el
mondva egyikét azoknak a híres beszéd
jeinek, amelynél kiesik az imi akaró ke
zéből a ceruza, mert a mélyről jött gon-i 
dolatok tömegének megkapósága s a ki
fejezések szépsége és egyenessége ma
gával ragad minden hallgatót. Arról szólt, 
hogy látogatásával úgy látja megértésre 
talál itt a magyar szó. De azt is akarja, 
hogy e vidéket ne a föld mélyéről elő
törő gázok, de a szabad erdő suhogásá
nak szellője ihlesse meg. Reméli, nogy 
itt sem a bányászt, sem a földmivest 
nem fogják megmételyezni a mér-; 
gezett nyilak, amelyeket titkos kezek 
irányitanak, inkább magunk lelkét tartjuk, 
a nyilak elé pajzsnak. A példátlan ha-* 
tásu beszéd után Kraft Aladár köszön
tötte a honvédséget és képviseletében: 
megjelent urakat, mire Szily Pap Béla 
ezredes válaszolt. Csekey Sándor Paczo
lay Zoltánt a nagy, lelkesítő, buzdító szá-: 
nokot köszöntötte mire Paczolay hatalmas 
beszédben válaszolt alapul véve Orosz- . 
ország mai állapotát, bebizonyítva, hogy • 
a kommunizmus, amelytől a socializmus 
csak taktikában külömbözik mily rettene
tes vérfürdőt, nyomort képes alkotni. Fé
nyi Géza a vendégeket köszöntötte, akik
nek nevében Szántay István lapunk fele-

volPkörnyékből az érdeklődők és kiván
csiak nagy tömege leste rendületlen ki
tartással, úgy hogy néha még az ásatá
sokat is akadályozták.

Az eddigi leletek alapján a sirok 
korát kb. 3000—3500 évesnek tartja Hil
lebrand dr., ki most dolgozza fel ásatá
sainak eredményét. így természetesen nem 
akarunk leírásainak és fejtegetéseinek 
elébe vágni, csupán azt jegyezzük még 
meg, hogy a nagyszámban talált és szebb- 
nél-szebb s igen változatos alakú urnák 
közül néhányat az ő szivessége a Salgó
tarjáni Kb. R. T. és a Salgótarjáni Reál
gimnázium gyűjteményeinek is juttatott, 
melyeknek Fayl Frigyes barátom művészig 
kezétől származó rajzát, munkám végén 
közlöm. Ugyanis a földben még ép, de 
a nedves földből való kiemeléskor sok 
apró darabra tört urnákból és más edé
nyekből Hroziencsik bányaigazgató tü
relme és müértő ízlése már eddig is többet 
teljesen összeáliitott, illetve hűen rekonst
ruált..

Nemcsak, a szakkörök, de Salgótar
ján r. t. város közönsége is élénk érdek-1 
lődéssel néz elébe Hillebrand dr. zagy- 
vapálfalvai-leletei szakszerű feldolgozásá
nak, amelyek nemcsak neki hoznak majd 
megérdemelt hírnevet, de amelyek váro
sunk és vidékünk klasszikus archaeológi- 
ájára is újabb fényt és dicsőséget fognak 
árasztani!

(folyt, köv.)
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lős szerkesztője válaszolt a nap rendező
ségét köszöntve s a meghajolt hallgató
ságot a szegény hadiárvák gondozására 
híva fel. Végül Ikonyák Géza a Hadröa 
nevében szólalt fel.

Amidőn négyóra felé a Salgótarjáni 
vonat Székvölgy felé a lelkes vendégek

kel elindult, az utolsó kanyarodóból vissza
nézve az egész Mátraszeléböl csak egyet
len pont látszott, egy nemzeti szinü zászló, 
amelyet biztatóan, lelkesen lengetett egy 
kis ház tetején a szellő. Az utolsó be
nyomás, az utolsó emlék, az utolsó üd
vözlet: egy nemzeti szinü zászló* Sz. I.

A júniusi esőzésekről.
Irta: Dr. CIRBUSZ ENDRE főgimn. tanár.

Az elmúlt napokban és hetekben 
olyan sok eső, olyan szokatlanul nagy 
csapadékmennyiség hullott le, hogy már- 
inár sokan panaszosan mondogatják, mi
kor lesz már ennek vége? Amióta Salgó
tarjántól északkeletre május 25.-én az a 
hatalmas, a várost is katasztrófával fenye- 

. g-tö felhőszakadás elvonult, állandó az 
esőzés.

Ennek az okát óhajtjuk most váz
latosan ismertetni:

Tudjuk azt, hogy úgy a'z északi, 
mint a déli- félgömbön, igy Európa fö
lött is, általában az északi és déli széles- 

:scg 40 fokáig — különösen nyáron — 
a nyugati légáramlások az uralkodók. En- 
n^k a légáramlásnak a mozgási irányát 
a meteroiógusok a legmagasabban úszó 
felhők, a ciirus- felhők (bárány felhők, 
8—10 km. magasság) vonulási irányából 
figyelték meg. De magunk is láthatjuk 
ezt: nálunk mindig nyugat, illetve délnyu- 

•gati irányból jönnek a felhők, a nyári zi
vatarok. Azért mondja a magyar paraszt 
is, megfigyelve a világtájnak azt a részét, 
ahonnét nyugatról a zivatarok jönnek, 
^rothadt sarok“-nak.

Ez az emlitett nyugati légáramlat, 
amely az északi félgömbön a 40. széles
ségi foktól felfelé állandóan uralkodónak 
mondható, hozza Magyarországra is a pá- 

r radus levegőt, az esőt az Atlanti-óceán 
felől. Azonban mivel az évi közepes csa
padékmennyiség Nyugat felöl Keleteurópa 
félé állandóan csökken és mert hazánk 
meglehetősen távol esik az Atlanti óce
ántól: Magyarországon a kontinentális ég
hajlat hátrányai (esötlen forró nyár, szá- 

’ ráz hideg tél) általánosságában sajnosán 
érezhetők, kiváltképpen a gabonatermő 
Alföldön.

Mindenütt kivétel azonban Hazánk
ban a legesősebb hónap: a junius. Ebben 
a hónapban esik le a hosszú évek gon
dos megfigyelése alapján a legtöbb eső. 
A megfigyelésnek ez az eredménye ter
mészetesen nem minden esztendőben kö
vetkezik be. A tény azonban az, hogy 
csapadékmennyiségben a leggazdagabb 

.hónap a junius. Sokak előtt ez talán ért
hetetlen és úgy látszik, mintha valame
lyik őszi, vagy téli hónap „sárosabb" volna. 
Tekintetbe veendő azonban nemcsak az, 
hogy májúja végén, junius első felében 
nálunk a növényzet a legdusabb, a víz
fogyasztás ilyenkor a legtetemesebb, ha
nem az is, hogy mivel a júniusi esők ál
talában gyorsak, hamar lefolynak, külö
nösen ha a föld már nem birja beszivni 

' a sok vizet.
A május végi, junius eleji nagy eső

zések oka az európai kontinenssel geog- 
ráfiailag összefüggő Ázsia éghajlati viszo
nyaiban keresendő. Május végére úgy fel
melegszenek már Ázsia hatalmas puszta
ságai — ezek tudvalevőleg sivatagi, szá
raz éghajlatuak — hogy ott a meleg le
vegő óriási tömegekben emelkedik lel a 
cjrrus felhők régiójáig. Ez a felemelke
dett meleg Levegő Nyugatról Kelet felé 
tódul ki a tenger felé a magasban Japán, 
Chinai partvidékek, Hátsó-lndia, Elő In
dia felett. Ennek a magasbban kitóduló 
njeleg levegőnek a helyébe betódul alól 
a tengernek hűvösebb, de páradús leve
gője. Betódu! egészen a Himaláya déli 
lábáig s ott felemelkedni kényszerülvén a 
felső rétegekben lehűl és óriási mennyi
ségű eső öntözi a Pandsab és a Hindosz- 
táni-alföld, valamint a a Chinai tenger
part vidékeit. Ez a jelenség a nyári inon- 
zun kitörése, amelyek valóságos fcll.ő- 
zuhatagokat hoznak Ázsia keleti partvi
dékeire. Kitörését (bursting of the mon- 
snon) a szemtanuk impozánsnak, kataszt
rofálisnak mondják, a vele járó tűrhetet
len melegben minden rothad, rovarok mil- 
liárdjai élednek fel és a külömbözö beteg
ségeket terjesztő miazmák töltik meg a le
vegőt. (A pestis hazája) Ez a terület a föld
kerekség legesősebb helye: Hátsó-lndia 
nyugati partjain Cserr^pundzsi, ahol az 
évi közepes csapadék 33 évi átlag sze- 
r,nt 11.789 mm. óriási vízmennyiség (Ma
gyarországon az évi közepes csapadék 
6*0 mni I)

Ez az euráziai kontinensen évről évre

visszatérő május végi junius eleji mon- 
zunjelenség az, amely nálunk Eúrópában 
is érezteti a hatását a következőképen.

A nagy ázsiai felmelegedés folytán 
óriási meleg levegötömeg emelkedik fel 
és vonul a tenger felé a cirrus-felhők 
régiójában. Ezáltal magával ragadja, meg
erősíti azt a nyugati légáramlatot, ame
lyik Európa felett is állandóan uralkodik 
a magas régiókban. Európa fölé tehát 
olyan levegő kerül, amelyik nyugat felöl, 
az Atlanti-óceánról hoz páratelt levegőt 
és ez lecsapódva épen május végén, ju
nius első felében — amikor az ázsiai 
monzun kitör — bőséges, zivataros hosz- 
szu esőzésekkel öntözi Európát.

Ezt a megfigyelést a magyar nép 
fia is magáévá tette, mert azt tartja, hogy 
ha junius 8-án, azaz „Madárdus napján" 
esik, akkor 40 napon át folyton esik, va
gyis amig a sebességében megnöveke
dett uralkodó nyugati légáramlás eredeti 
sebességét ismét fel nem veszi. Ez az idő 
az ázsiai monzun kitörésének az ideje.

Nálunk majdnem minden júniusban 
az erős csapadékkiválás miatt a hőmér
séklet is csökken, sőt az erős esőzés mi
att nem is emelkedik oly magasra, mint 
egyébként emelkednék. Azért van az, 
hogy a mi nyarunk átlag kb. egy fokkal 
hidegebb, mint az évnek többi része. 
Csak amikor az ázsiai monzun megszű
nik, akkor köszöntenek be nyár végén, 
szeptember közepén derült, szélcsendes 
napok, amikor a hőmérséklet egy-két 
napra szokatlanul felmelegszik, hogy ere
deti nívóját elfoglalja. Ez a vénasszonyok 
nyara.

Egészen bizonyos tehát, hogy az 
idén — különösen, ha a múlt kemény 
telet is tekintetbe vesszük — a monzun 
Ázsiában nagy erővel, nagy hirtelenség- 
gal tört ki és ez okozza közvetve a mos
tani abnonnisnak mondott időjárást.

Ha a zivatarok, mint május 26-án 
is nem Nyugatról, hanem más irányból 
jönnek, annak oka az, hogy a rendes 
nyugati légáramlást ciklonális jelenségek 
zavarják, amelyek ebben, a nagy folyók
ban támadó, gyors, múló örvénylésekhez 
hasonlithatók. — *)

• Bővebben: Cholnoky I.: A Medárdui napi 
időváltozásról; Math. és Phys. lapok XI. cvf. 
1902, p. 157.

Hírek és különfélék.
Eljegyzés. Molnár Olga Felsőnyék 

és Kosztolányi István jegyesek. (Minden 
külön értesítés helyett.)

Köszönetnyilvánítás. Mindazon 
kedves ismerőseinknek és barátainknak, 
akik betegségében sokat szenvedő Jó
zsika kis fiunk elhalálozása alkalmából 
velünk együtt éreztek és drága kis ha
lottunk temetésén személyesen is részt- 
vettek, ez utón mondunk hálás köszöne
tét. Karácsonyi József és neje.

Kápolna fölszentelés. A Ka- 
rancs hegyen lévő állítólag IV-ik Béla 
király idejében épült kápolna a hívek 
adakozásából helyreállitatott. A kápolna 
felszentelése 1926 évi junius 13-án fél 10 
órakor fog megtartatni. A kápolna bizott
ság kéri a híveket hogy az ünnepségen 
minél számosabban megjelenni szívesked
jenek. Kedvezőtlen időjárás esetén a szen
telés nem lesz megtartva-

Mátranovákon gyönyörű és lélek
emelő ünnepély volt folyó hó 6-ikán, me
lyen vármegyénk főispánja is megjelent. 
Ekkor szentelték fel a Levente egyesület
nek gyönyörű, hófehér, Máriás zászlóját. 
Az egyházi szertartást Hofímann Gyula 
plébános végezte s utána Mattus Andor 
hitoktató hazafias beszédjében kitartásra, 
Mária tiszteletre és erényességre buzdí
totta az egybegyült leventéket, hogy a 
zászlóra sohase szégyent, de mindig di
csőséget hozzanak. Á zászlóanyai tisztsé
get Hoffmann Erzsébet töltötte be. A 
szentelés elvégzése után az iskola udva
rán ünnepély volt, melyen a falubeli leá
nyok 6s ifjak szavalatokkal és élőké
pekkel vettek részt, A zászlószögek be-

Mi...
Irta: FEKETE ALFRÉD.

Tarka képzelet feszíti vágyunk sátrát, 
Várunk lelkünk szakadva, kínba..
Véres igazság tolul ajkainkra
És visszaveri egy-egy durva kéz: hátrább!

Nekünk sok mindent el kellene sirni, 
Könnytelen, néma, sikoltó panasszal. 
Zordon, kétgyertyás, feszületes asztal 
Mellett a vádat vértintával Írni!

De csak hallgatunk, gunnyasztunk sötéten 
Nagy, csodaváró szemekkel az éjben...
S pislogva nézünk olykor szerteszét!

Pedig mozdul a rög, mely erőnk rejti. 
Már rácsodáló fülünk félve sejti 
Az izzó kráter dübörgő neszét..

verését Dr. Szlranyavszky Sándor főispán 
kezdte meg, aki erősen magyaros beszéd
jével a leventéket hősies magatartásra, 
becsületre, Isten és hazaszeretetre, egy
más m< gbccsülésére oktatta. A délután 
folyamán futóverseny volt a járás baj
noki dijának elnyeréséért, melyen 14 le
vente egyesület vett részt, 120 leventé
vel A bajnoki dijat Mátranovák nyerte 
el II. lelt a salgótarjáni acélgyár, III ik 
Homokterenye. A verseny- után Debre- 
ccny Sarolta tanítónő magyar mhás isko
lás gyermekekkel a régi magyar táncok
ból mutatott be egynéhányat mely ki
mondhatatlan tetszést aratott. Öröm volt 
nézni, az igazi magyar léleknek és érzé
seknek felelevenedését. Az ünnepély si
keréért a dicséret Rakvách Rezső ig. 
tanítót illeti meg.

Meghívó. A salgótarjáni Máv. se
gédtisztek kőre f. hó 19-én este 8 órai 
kezdettel a nagyállomáson lévő régi vám
hivatal épületében műkedvelői előadással 
egybekötött nyári táncmulatságot rendez, 
melyre az érdeklődőket ezúton hívja meg 
a kör vezetősége.

Nemzeti Cserkész Nagytábor. 
1926 jul. 9—23-ig az újpesti Népszige
ten. A napokban szerény kis cserkészfiuk 
jelentek meg a tarjáni hazákban és isme
retterjesztő célra kis füzetkét nyújtottak 
^t, amellyel a ház urát meghívták a jun. 
9 —23-ig tartandó újpesti Szunyogszigeti 
Nagytáborra. Csonkamagyarországon ma 
25—30 ezer cserkészfiu van. Ök akarják 
a nevezet napokon bemutatni azt a „jó
munkát," amely nem kevesebb, mint az 
uj nagy boldog Magyarország megterem
tése. Ennek a nagy munkaprogramtnnak 
a bemutatására hívja meg most a Cser
készszövetség az ország valamennyi la
kóját, hogy jöjjenek, lássanak s ha a cser
kész eszmét magukévá teszik minden tá
borlátogató is terjessze az ifjúság között, 
hogy akkor győzzünk is az ebben a Ha
zában oly nagymértékben felburjánzott 
gonosz felett. Á cserkész olyan öntevé
keny magyar fiú, aki zászlajára a mun
kára erős testben lakozó jelíemcs lelket 
irta. Törvények szerint él és ezt a tiz 
cserkésztörvényt életelvének önként, jó 
lélekkel vallja. Uj fiu'ipust jelent tehát 
az a szó: cserkész: a mai szomorú ma
gyar sorsnak kis lovagja ő, szemben a 
régi tunya, öntevékenységre képtelen, a 
munkára csak kényszerrel hajtható fiúval. 
A magyar cserkészet célja: emb.erebb 
ember, magyarabb magyar! A fiuk már 
megkezdték a feltámasztó munkát, mert 
az 1924 aug. 17-én tartott Nemzetközi 
Jamboreen (dzsembori) a versenyző 34 
nemzet csapatai közölt csak Anglia és 
az Unió csapatai előzték meg a magyar 
versenycsapatot. Harmadik lett tehát a 
kis csonkamagyar csapat. A Nagytábort 
meglátogatni szándékozók részére • féláru 
vasutijegy lesz biztositva a Nagytábor 
idejére. Énnek megszerzésére jelentkezni 
lehet a salgótarjáni Sirály- 145 sz. cser
készcsapatok parancsnokságánál, vagy 
bármelyik cserkészfiunál, Terjessze kiki 
a hazafias „jó munkát Dr. Cz. EL

Néhány búcsúszó Wabroach 
Bélához. Tisztelt barátom! Az a körül
mény, hogy a „Salgótarjáni acélgyári 
tiszti Casinó története* c. könyvedben 
engem is kegyes voltál megemlíteni s az 
a körülmény, hogy Salgótarjánt elhagyod 
indokolja, hogy én is intézzek hozzád 
néhány búcsúszót. Mikor Fülekről elköltöz 
tem és Starjánban telepedtem meg, a sors 
összehozott s baráti viszonyba juttatott 
veled. Jól esett meggyőződnöm, hogy Te 
azoknak az ifjaknak sorából kerültél ki, 
akikről Burns eképen ír: „Jüngling so hoch 
studiert, Das allé Weisheit ziert," E 
megállapításom ma is legszebb emlékeim 
között őrzöm. Neked megfestette a arc-

Amfora...
Irta: FEKETE ALFRÉD.

Amforám: lelkem megtelt illatoddal, 
Kicsap belőlem a kedv szüntelen. 
Nagy- messze szálló bús tuba- dalokkal 
önt el a bűvös, tarka érzelem.

Úgy érzem néha, hogy a félvilágot 
Átfogja kéjes, pezsgő mámorom 
És milliókra hintek lenge álmot 
Mig én a kínos gyönyört álmodom.

S mig elpazarlom minden büszke kincsem 
Belőled kedves megtelik az (ír: 
Lényed aranyló ó-borokat szűr.

Kell, hogy amforám nedvét szertehintsem 
Mert ha nem lelne dalaimban csapra 
Szétvetné korsóm százezer darabra!

képedet a tiszti casinó, de kár, hogy a 
lelket nem lehet, miként a testet,, vász
non megörökíteni. Ha lehetne s én festő 
volnék, Spichédet ekként festeném meg: 
Magas, szakképzettséged s széleskörű ál
talános tudásod van. Kitünően kezeled a 
tollat s mestere vagy a humornak is. Pá
lyádon szorgalommal működtél. Nem vol
tál önző. Altruista voltál. Szeretettel s 
megértéssel közeledtél azokhoz, kik hoz
zád közelítettek. Hasznára, voltál a hazá
nak és a társadalomnak. És a mi a leg
főbb, izig-vérig nacionalista vagy. Petőfi 
egy versében megalkotta a férfi ideált. 
Idézek belőle négy sort; Ha férfi vagy, 
légy férfi S ne hitvány gyönge báb, Kit 
kény és kedv szerint lök a sors idébb- 
odább." Te férfi vagy! Heine, a németek 
világhírű költője, két részre osztotta az 
emberiséget barbárokra és hellénekre. Te 
a hellénekhez tartozol. Ezeknek a magasz
tos tulajdonságoknak szimmetriájában fes
teném meg a Te szellemi arcképedet. 
Sok boldog évet kíván s szeretettel üd
vözöl igaz hived Pap Gyula.

Évzáró vlzga. A salgótarjáni ke
rület iskoláiban az alábbi sorrendben lesz 
megtartva az évzáró vizsga, melyre az ér
dekelt tisztelt Szülőket és Tar.ügybaráto- 
kat meghívja: Az acélgyári iskola igaz
gatósága. Vizsgarend: a salgótarjáni ke
rület iskoláiban az 1925.-26 tanévben. Ju
nius 13.-án d. u. 2 —4 igaz ág. ev. növen
dékek hittanvizsgája, 13.-án d. u. 4 — 5 ig 
a ref, növendékek hittanvizsgája, 14.-én 
d. e. 9—12 ig a rom. kath. növendékek 
hittanvizsgája, 15.-én d. e. 8—9 ig az I. 
fiú osztály záróvizsgája, 15.-én d. e. 9—10 
ig a II. fin osztály záróvizsgája 15.-én, d.
c, 10—12 ig a IV. fiú osztály záróvizs
gája, '16.-án d. e. 8—9 ig az I. leány osz
tály záróvizsgája, 16.-án d. e. 9—fél 11 
ig a ll'-lll. fiú osztály záróvizsgája, 16.-án
d. e. fél 11—1-ig a IV. leány osztály zá
róvizsgája, 17.-én d. e. 8—fél 10-ig a III. 
vegyes osztály záróvizsgája, 17.-én d. e. 
fél 10—11-ig az V. vegyes osztály záró
vizsgája, 17.-én d. e. 11—fél 1-ig a VI. 
vegyes osztály záróvizsgája, 18 -án d. e. 
8-1-ig a salgóbányai iskola I.—Vl.-ik 
oszt, záróvizsga. 21.-én d. u. 5—7-ig az 
acélgyári ip, isk. I—VI. oszt, záróvizsga, 
27.-én d. e. 8 órakor hálaadó istentiszte
let, 29.-én d. e. 8 órakor tornavizsga, zá- 
róűnnepély iés a jutalmak kiosztása. Vizs
gák alatt k állítás a VI. oszt, tantermében 
a növendékek összes munkáiból. A vizs
gákra a t. szülőket és tanügybarátokat 
tisztelettel meghívja. Starján, 1926. junius 9. 
Acélgyári iskola igazgatósága.

Tekepálya megnyitás Bag- 
lyaaalján. Az altiszti olvasókör f. hó 
6-án táncvigalommal összekötött tekepá
lya megnyitást rendezett. Az ünnepély, 
úgy anyagi, mint erkölcsi tekintetben fé
nyesen sikerült. A saját rádióalapjavára 
6,500.000 koronát eredményezett. E ki
tűnő anyagi siker elérésében, a legna
gyobb része Kraft Aladár elnök és Kri- 
ger Béla pénztárnoknak köszönhető, kik 
fáradságot nem ismerve, házról, házra 
járva szedték össze önkéntes adomány
ból a szebbnél szebb nyereménytárgya
kat. A vendégek a késő éjszakáig igen 
kedélyesen mulattak a gyönyörű szép 
kaszinóudvaron. A jó hangulathoz nem 
kis mértékben járult hozzá a Tussay bá
csi által a szabadban készitett malacpör
költ, miből esti nyolc órakor egy fél órai 
idő alatt másfélszáz adag fogyott el. A 
mostanában olyan zavaros időjárás is 
megemberelte magát erre a napra, s a 
megjelent szépszámú vendégek egy min
den képpen jól eltöltött estély emlékeit 
vitték el magokkal,

A mátrai Belei hősök szobra 
leleplező*! ünnepén történtekről 
más helyünkön emlékeztünk meg, itt még
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• Munkáslevél.
Az elnyomorodási elmélet.

Sok mindent, jóformán semmit sem 
ért meg az ember a munkásmozgalom
ból, helyesebben a munkásvezérek takti
kai húzásaiból, ha az elnyomorodási el
mélet tanát nem ismeri. Annyira lényege 
ez a kegyetlen tan a marxizmusnak, hogy 
csak benfentesek ismerik, a munkások 
előtt pedig érthető okból óvatosan tit
kolják. E tan röviden a következőleg fo
galmazható meg: az uj proletár társada
lom csak a mai társadalom romjai után 
épülhet fel; ezt a rombolást a forradalom 
fogja elvégezni, forradalmat pedig úgy 
kell csinálni, hogy nyomort teremtünk.

Különösen hangzik ez a munkásfül
nek, Szerkesztő Uram, de — sajnos — 
tényleg benne van a programban. Való 
tény az is, hogy a mi szociáldemokrata 
agitációnk csak látszatsikerekrc törekszik, 
amelyekkel a rövidlátó munkást megnyeri 
és nyájmódra szakszervezetbe tereli, alap
jában azonban sohasem törekszik népjó
léti törvények és intézmények alkotásá
ban segédkezni. Neki ugyanis nem a 
népjólét, hanem a nyomor a szövetséges
társa, amely közelebb hoza a proletárfor
radalmat. Egész biztosan jobban örvend 
a vezérkar egy rosszul rendezett és bal
sikerrel végződő többhetes sztrájknak- 
amely rengeteg pénzt szed ki a szenvedő 
munkásnép zsebéből, mint pl. egy elő
nyös bérszerződésnek, amely jólétre jut
tatja egy-egy ipartelep lakóit.

Most már világosan látom mindezt 
és érthetöleg nagy miatta a keserűségem, 
mivel becsapott munkásnak érzem ma
gam. Mióta ugyanis a- pártprogram me
zőin gyűjtögettem csokorba az eszmevi
rágokat ingerülten látom, hogy egész 
szociáldemokrata káténkon vörösfonálként 
hozódik keresztül egy zseniális gondolat: 
a becsületes őszinteség teljes hiánya.

Ennek természetesen nagy oka van, 
szerkesztő Uraml Ha ezt mondanám a 
legyecskének; szálj ide kedvesem és szé
pen oda fogsz ragadni, mert ami a papi
roson csillog, az korántsem mézecske, 
hanem ragacsos édes méreg, — a rut 
legyecske gúnyosan kinevetne engem és 
fo-rászállná, sőt célzatos köhintéssel a 
többi legyecrkéket is figyelmeztetné.

Éppen igy, ha megmagyarázhatnám 
elvtársaimnak, hogy a programnak sarka
latos pontja az elnyomorodási elmélet 
(Verelendungstheorie), senkisem maradna 
szociáldemokrata. Borzadják, Szerkesztő 
Ur! — mert magam is borzadok látván, 
hogy jól képzett népdemagógjaink pom
pás uszító beszédeikben következetesen 
elfeledik ezt emlegetni. Pedig úgy tudnak 
dobálódzni a mázsásnak látszó jelszavak
kal, mint vásári zsonglőr a papirmosó 
golyókkal. Igazságérzetemet azonban mé
lyen sérti ez a férfiatlan börtönfalazás, 
tehát jelen soraimban napvilágra rántom 
a vakondokot, hogy belenézhessünk gör- 
beállásu szemébe.

Nekünk szociáldemokratáknak — 
nyíltan bevallva tehát — szent célunk a 
ma fennálló társadalmi rendnek a nyomor 
segítségével való légberöpitése és azután 
a gyűlöleten alapuló könyörtelen osztály
uralom felépítése. És van azon valmi jó
ízűen kacagni való, Tiogy érettmegfonto- 
lásu munkások, sőt higvelejü burzsujok 
is — bár t, kommün alatt ismerkedtek 
már szomjas oroszlánkörmeinkkel—sem
mit sem okulnak, de kacérkodnak velünk.

Pedig a forradalomra minden józan

embernek haragudnia kellene, mert soha
sem hoz jót. Eszembe jut Paul Bourget 
mundása: „Minden forradalom rablás, me
lyet álmodozók kezdenek, intrikusok foly
tatnak és gazemberek fejeznek be." A 
marxi tannak ellenben más erről a véle
ménye. Szerinte azt kell tüzzel-vassal ki
kényszeríteni, hogy elszegényedjék a tár
sadalom. Erre a célra igerí jó a csonka
haza, az ország becsületének ürres viták
kal, frankügyekkel való aláásása, politi
kai sztrájkok rendezése. Közben megmoz
dul a marxi fajvédelem másik ága, a 
minden pénzt és vagyont magához szip
pantó bankokrácia, továbbá a jóhiszemű 
magyarságot csendesen elaltató liberális 
sajtó napi adagolása. Mindez többször 
ismétlődik és kész a pakli. Ha aztán 
üres a gyomor, ha a rongyokban didergő 
munkás megtanul gyűlölettől düllet sze
mekkel üvölteni és rombolni, akkor jöhet 
Kun Béla, Szamuelly és a többi a király
ság átvételére.

Van azonban a dologban más fel
háborító is. Az tudnillik, hogy dicső ve
zéreink igen szabályellenesen viselked
nek. Úgy illenék, hogy ők legyenek a 
példaadó főnyomorultak és elsők a ma
gántulajdon utálásában. De ime mik tör
ténnek! Bébel főbálványunk végrendejeti 
hagyatéka 1 millió aranymárka volt, Buc- 
hinger elvtárs töbszörös háztulajdonos 
lett, a parlamenti frakció autón jár Pes
ten (és nem rongyokban gyalog), egy 
közülük való képviselőről pedig megír
ták a lapok, hogy a legnagyobb lakás
ínség idején hatszobás lakást járt ki ma
gának s e súlyos vádat a proletárképvi
selő meg sem cáfolja.

Szörnyű visszásságok és nagy dol
gok ezek -Szerkesztő Uram, de mégis 
elhatároztam, hogy sem magam nem 
emésztem, sem a fejem nem töröm miat- 
tok. Arra az álláspontra helyezkedtem, 
hogy csinálja mindenki a maga politiká
ját s menjen a saját esze után. Részem* 
röl ugyanis véglegesen elintéztem az el- 
nyomorodás ügyét’ Tanultam vezéreink
től (remélem nem veszik rósz néven tő
lem) és most már senki szavára, semi- 
lycn elmélet kedvéért nem vagyok haj
landó elnyomorodni. Hogy a többi mun
kástestvér mit csinál és hisz-e még min
dig vakon a pártsajtó kiváló oktatásai
nak, ahhoz nekem semmi közöm. Szomorú 
tapasztalataim vannak s azok tanulságai
ból élek. Mikor már egyszer megvalósult 
a földön a kommunista proletármenyor- 
szág, akarva nem akarva az eszme sze
rint éltem és elnyomorodtam egészen le 
a gerstliig és tökfőzelékig és sorba áll
tam naponta egy cigarettáért. Csodála
tos, hogy nem lettem boldogabb, sőt 
csaknem padra került a bőröm. Sokkal 
életrevalóbbak és eszesebbek voltak a 
szovjetház népbiztosai, akik bor közt 
dőzsöltek, más szeszivót ellenben forra
dalmi törvényszék elé állítottak.

De ne szólj szám, nem fáj fejem. 
Megállapítom, hogy nincs igazság a föl
dön és ha van valami nagyon kétszínű 
és nagyon hamis dologi a marxizmus 
rendszere az. Ezekután nincs más hátra, 
hogy keserveset és nagyot sóhajtok, mint 
a paraszt a patikában. Vigasztaljon meg 
édes Szerkesztő Ur!

V agyok változatlan tisztelője: 
Tarjáni András 

felvilágosult fémmunkás

csak azt említjük meg, hogy „A tábori 
mise alatt Mojzes Rezső tanitó vezetésé
vel a kazári közs. elemi népiskola három- 
szólamu gyermekkara énekelt. A „Ma
gyar Hiszekegy" és „Fohász a magyarok 
Istenéhez" cimü énekek után felhangzott 
a „Hullott a vér." kezdetű alkalmi dal, 
melynek szövegét Mojzes Zsigmond ka
zári tanitó irta. Az egyszerű, mezítlábas, 
kis paraszt gyermekek lendületes, preciz 
éneke meglepetést, gyönyört váltott ki, 
majd a meghatottság könnyeit csillog
tatta a hallgatók szemeiben. Paczolay Zol
tán dr. vm. főügyész meleg kézszoritás- 
sal köszönte meg és gratulált a fiatal, 
lelkes tánitónak A Hullott a vér szöve
gét alábbiakban közöljük: Hullott a vér. 
(A mátraszelei szoborleleplezésre irta: 
Mojzes Zsigmond) Hullott a vér, hősök 
drága vére, Szent oltárodra letiport ha
zánk. Itt áll előttünk intő emfékeiE szo
bornál zengjen dalt hő imánk! O mert 
tovább vész, pusztul nemzetünk, Feltá
madáshoz adjatok erőt! Tekints le Had
urunk, nagy Istenünk! Segítsd e népet,

sokat szenvedőt Szűz Mária ős Pátronánk 
Ó, ne hagyd el szegény hazánkl

A karancsi kápolna fölszente
léséhez, a Salgótarjáni Polg. Lövészegy
let és a Kárpát Egyesületek azon ta gjai, 
akik Szentkutra nem mennek, vasárnap f. hó 
13’án reggel negyed 7 órai vonattal indul
nak Somoskőújfalura. — Tömeges részvé
telt kér az Egyesületek Vezetősége. —

Színház. A színházi szezon immár 
a befejezéshez közeledik. Az utolsó elő
adás a Mozgószinház helyiségében 20-án 
vasárnap lesz. 22-én kedden, 23-án szer
dán és 24-én csütörtökön az acélgyári 
olvasóegylet termében fejezi be végleg 
itteni szezonját a társulat. — Hétfőn 14-én 
nagy szenzációs előadás lesz a színházban. 
Ugyanis ezen az esén kerül színre „Az 
alvó férj" a Vígszínház ez idén óriási si
kert aratott s most is sorozatos előadá
sokban szinrekerülő szenzációs vigiátéka. 
Erre az előadásra nagy nehézségek árán 
sikerűit a színháznak megnyernie Miklósy 
Klárit a székesfehérvári színház kiváló tag
ját, aki ebben a darabban is óriási sike
reket aratott Faragó színtársulatánál. Az

egészen újszerű darab Jávor rendezésé
ben kerül színre s főszerepeit Miklósy 
Klárin kívül özv. Miklósy Gáborné, Mik
lósy Juliska, Jávor Ervin, Sólyom Győző 
Horváth László és Hevesi játszák. Erre 
az előadásra a nagy érdeklődés miatt a 
jegyeket már 13-án vasárnap is árusítja 
a színház pénztára.

Panasziroda. A Luther Szövet
ség elhatározta, hogy a közönség részé
ről tapasztalható sok-sok panasznak a 
lehetőség szerint való orvoslására, min
den szombaton este 6—8 óráig díjtalan 
útbaigazítást, felvilágosítást nyújt a vá
rosházán a számvevőségi irodában Figus 
Béla h. főszámvevő.

Szülői értekezlet. A bányate
lepi 145 sz. „Sirály" cserkészcsapat a 
bányatelepi elemi iskola emeleti termé
ben, f. hó 12-én. szombaton este 7 óra
kor szülői értekezletet tart. Felkérjük a 
szülőket, hogy lehetőleg teljes számban 
jelenjenek meg. Parancsnokság

Négerestély. Ma szombaton este 
8 órakor az acélgyári olvasóegyletben 
nagyszabású négerelőadást tartanak, a 
dalárdisták, Az eseményszámba menő, 
szokatlan műsor az előjelek szerint igen 
sok nézőt fog vonzani. A kedélyes né
gerestnek örül a mulatni vágyó közön
ség, mert a múltból ismeri a kedves ze- 
néjü dalokat, exotikus öltözködésű nége
reket, a tipikus angol nevű szereplőket. 
Helyárak: 15, 12 és 10 ezer korona.

4 km. mezei futóverseny 
Mátranovákon Junius 6-án. Ered
mények; 1) Mátranováki L. E. 92 pont 
2) Acélgyári L. E. 105 pont, 3. Homok- 
terenyei L. E. 149 pont, 4) Sámsonházái 
L. E. 160 pont, 5) Hirschgyári L. E. 181 
pont, 6) Kisterenyei L, E. 204 pont. 
Egyénileg; Tóth Géza Levente Mátrano- 
vák 14 p. 25’2 mp. Indult 124 levente: 
20 percen belül célba ért 79 levente. A 
járás vádordiját 1926 évre Mátranovák 
nyerte.

Egy ébredő begyéből A hősök 
emlékünnepén láttunk mindenféle iskolá
ból leventéket csak egyből: a helybeli 
bócher iskolából nem ? ! Pedig szemre 
való csapatot lehetne összeállítani azok
ból a kerek, bársonykalapos fiukból, akik 
arról ismeretesek, hogy olyan nyelven 
beszélnek, amelyhez, sok nyál kell, meg 
arról, hogy a rettentő erejű- Sámson 
üstökéből egyedül ők örököltek egy-egy 
pár göndörtelt fürtöt. Azt a kutyafáját! 
Hát ezek nem magyarok ? ?

Hölgyeik figyelmébel Modern 
kiállítású gumifüzöt, kiváló orvosok által 
elismert szabású haskötőt, egyenestartót 
csipöformálót készít mérsékelt árban 
Weiszbergerné. Salgótarján, Erzsébet-tér 
476, szám.

Köszönet. .
Utóhang az Urnapi Levente torna

ünnepélyről.
.. A „Magyarok Istene úgy rendelte, 

hogy az O napján — Űrnapján szép idő 
legyen, — hogy a válalkozó Magyar Le
venték ünnepélye a siker jegyében men
jen az emlékek tár házába,..

„...És lön gyönyörű szép idő".. I Mert 
a Hatalmas Ur úgy látta jónak, hogy a 
magyar ifjúság nemes munkáját ne zavarja 
s végtelen kegyelmével megengedte, hogy 
rabszolgái eljátszák azt a színjátékot amely r 
a magyar vér lüktetéséből ered.

„Oh Uram, leborulunk érdemtelen 
fiaid a Te nagy szined előtt és hálát 
imádkozunk vételen Kegyedért... Hozsanna 
Hozsanna... Hozsanna...

..Azután pár embereknek mag akar
juk köszönni azt a meleg érdeklődési azt 
a hatalmas páratlan támogatást, mely talpra 
fogja állítani ama kis hitüek akiknek min
den vállalkozásban első gondolatuk a 
„nem siker!"

Mi láttuk, hogy ott ahol magyar szi
vek dobognak ott nincs sikertelenség, mert 
az akarat leküzdi mind azon földi akadá
lyokat amit, csak emberek állíthatnak.

S mikor mi egymás kezét megfog
tuk, hogy közös erővel, — akarattal — 
megrendezzük ezen szép ünnepélyt, érez
tük, hogy-a Jó Isten végtelen kegye mel
lett nem rájtunk múlik a sikertelenség.

De mi a biztos siker tudatával in
dultunk a válalatnak Istenbe vetett hittel, 
hogy a Magyarok Isterte felemeli a nem
zeti öntudatra ébredő magyar ifjút — meg- 
mutatjaja — a magyar igazság örök fák
lya fénye mellett az utat amelyen a ma
gyarnak, a magyar Leventének halap- 
nia kell.

„Így jutunk a csillagokhoz"
— - És mégegyszer köszönjük a tá

mogatást, a részt vétet az érdeklődést a 
(fáradságot, az együt érzést, s mert csu
pán lelki erkölcsi gazdaságra vagyunk, s 
nincs egyebünk mint hazafiasán gondol
kozó becsületes magyar lelkünk, nem tud
juk hálánkat másképp leróni, mint avval 
az Ígérettel, hogy a megértőknek — vi
szont szolgálatra — rendelkezésre állunk.

A megértőknek...!
Salgótarjáni Leventék.

ÉRTESÍTÉS!
Értesítem a nagyérdemű közön
séget, hogy a városi uszoda 

mellett lévő
sportliget vendéglőt
f. hó 12-én szombaton megnyi
tom. Ünnepélyes megnyitás f. hó 

20-án vasárnap.
A nagyérdemű közönlég szives pártfogását leérve 

maradtam tisztelettel
Tóth István 

vendéglős.

A nyomorenyhitő akció.
Csütörtökön (f. hó IQ-énJ került ki

osztásra Dr. Vass József népjóléti minisz
ter nagylelkűsége folytán városunk és a 
vidék szegényei között a 3-ik wagon liszt. 
Az Orsz. Vörös Kereszt-Egyesület jóvol
tából újabb 17 métermázsa szalonna, 2000 
drb. szappan, 2000 drb. gyermekruha. 
Az egész akció lébonyolitásával a népjó
léti miniszter a Vörös Kereszt-Egyesüle- 

| tét bízta meg, melynek részéről Lukács Sa
rolta alelnöknö és titkárnője irányitják a 
nagy jártasságot és tapintatot igénylő elosz
tást, városunk rj£hány agilis úrasszo
nyának segítségével.

A sok ezer asszonynak láttára, akik 
a városháza gazdasági udvarában gyüle
keztek, szorongó érzés fogta el az embert.

Elsősorban a nincstelenségnek, a 
nyomornak a látása. Aztán együtt örülni 
azzal, aki a vöröskeresztes csomagot már 
kézhezvette. Hallani az uccán lévök mél
tatlankodását, akik nem ismerik el, hogy 
tőlük is vannak koldusabbak s holmi jo
gokat emlegetnek az ajándékhoz, mely 
elvégre nem tarthat állandóan.

Meg fog szűnni az ingyen élelem, 
komolyabb gondolkozásra kell hogy kész
tesse az embereket s talán be fogják látni, 
hogy talán a munkához van joguk első
sorban, talán ennek.követelésénél lehetne 
jogokat emlegetni.

Viszont azonban ez nem azt jelenti, 
hogy nagyon válogassunk a munkában.

Mert gondoskodott a város polgármes
tere munkáról is, de bizony nem na
gyon becsülték meg ezen fáradságot azok, 
akiknek érdekében történt.

Aztán eszünkbejut, hogy sokan azt 
hiszik, hogy ezt a sok ajándékot holmi 
szakszervezet, vagy párt juttatja városunk 
szegényeihez, ne felejtsük el, hogy ezen 
ajándékot a legszegényebb, a legtönkre- 
mentebb, a legjobban agyonzuzott, ki
fosztott csonka Haza, nemzet, állam jut
tatja az ő szegény gyermekeinek kezei
hez, az az állam, amely nem fizet busás 
osztalékokat, busás nyereségből, amely 
csak felelősségteljesen dolgozni kénytelen, 
elismerést, hálát nem kapva és nem is 
várva I

Ne felejtsük el, hogy mégis csak 
jó az a haza, mert a nemzetközi alapon 
álló társaság hiába fordulna támogatásért 
a jólétben fuldokló, gazdag külföldhöz, 
azok mosolyognának a magyar munkás 
vergődésén I

Ilyen és hasonló gondolatok támad
tak bennünk, amikor a vöröskeresztes cso
magokkal a város minden része félé, mo
solygó, jókedvű arcú embereket láttunk 
ballagni.

Sajnáljuk őket és szeretjük őket, 
mint magyar testvéreinket, de fáj, hogy 
csak az ellenségnek hisznek s nem tud
nak a jóbarátnak hinni, aki bizony ha ke
veset ígér is, de többet tesz, mint az a 
sokat igérö ellenfél I
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Az Égő Oroszország.
Huszár Károly szenzációs uj könyve.

< A magyar könyvpiacnak jelentős ese
ménye van. E héten került ki a sajtó alól 
ennek az évnek legnagyobb stilü politi
kai müve. 336 oldalon 44 eredeti illusz
trációval díszítve Huszár Károly volt mi
niszterelnök könyve, felöleli az egész 
orosz problémát és a bolsevista világfor
radalom történetét. Nem száraz és unal
mas lexikonadatok ezek, hanem az érdek
feszítő regény izgalmával ható hiteles és 
tudományos megállapítások a szovjet-po
kolról. Nálunk ismeretlen tények hosszú 
sorát tartalmazza ez a kiválóan értékes 
és mindenekfelett hasznos mü, amely ere
deti kutforrások alapján készült. Színes, 
élvezetes, hatásos és hü képet kap az ol
vasó a vergődő Oroszország múltjából 
és borzalmas jelenéből. Az egész világ
irodalomban nincs hasonló összefoglaló 
mü az orosz eseményekről.

Mintha csak a szemünk előtt vonul
nának fel a régi dicsőséges cárok, a nagy 
orosz Írók az ő prófétai szerepükben, a 
dorbézoló nemesek, a forradalmiságból 
sportot csináló intelligencia, az összees
küvő diákok bombavető társaságai, az 
ortodox papok élete, az orosz muzsikok, 
az orosz diplomaták, Raszputin, Tolsztoj, 
Lenin, Troczki, Kolcsak, Wrangel és a 
megvadúlt muszka néptömeg vandál hor
dái. még magyar iró ilyen közel
nem M^ta hozzánk az orosz népéletet, a 
földalatti Oroszországot, az egész elsü- 
lyedt régi cári világ társadalmi életét. A 
forradalom szenvedélye és dühe úgy pe
reg le a szemünk előtt, mintha csak egy 
drámai filmet néznénk végig.

Az orosz népmilliók szörnyű tragé
diájának megrázó képe tárul elénk, mintha 
csak a pokol kapui nyílnának ki. Nem a 
felületes riporter fürge tolla alól került 
ki ez a könyv, hanem a gyakorlati állam
férfiú,, a modem szociológus, a népmoz
galmak tapasztalt vezére irta meg csodá
latos felkészültséggel korunk legnagyobb 
eseményét a világforradalmat. Egy el
pusztított kultúra vigasztalan képe tárul 
elénk e hasábokról és a modem emberi
ség vergődő lelkének jajszava hallatszik 
ki minden sorából, a világhistón\ legvé
resebb vágóhidjáról, a Szovjet-Unióról.

Nem hiányozhatik „Az Égő Orosz
ország* egyetlen müveit magyar család 
asztaláról sem. Politikusok, tisztviselők, 
hitszónokok, tanítók, írók, közgazdászok 
kimeríthetetlen adathalmazt találnak benne. 
Minden oldalom hatalmas tanulságok kí
nálkoznak a magyar közélet számára. 
Megrendítő igazságok tárulnak fel az ol
vasó szeme előtt. Aki egyszer elolvasta 
az orosz úri családok pusztulásáról, a 
kommunista iskoláról, a vörös terrorról, 
az ellenforradalomról, a hadifoglyok kál
váriájáról, az orosz éhínségről, ember
evőkről, gyermekbanditákról és gépimá
dókról szóló hatalmas fejezeteket, az soha 
többé el nem felejti. Mintha hályog hul
lana le az ember szeméről, amikor lelep
lezi a könyv a pánszláv diplomácia és a 
kommunista világösszeesküvés intim tit
kait.

Bámulatos szakavatottsággal veszi 
bírálat alá Huszár Károly a jeles keresz
tény publicista a szovjetállam politikai 
és gazdasági életét és megdönthetetlen 
adatokkal mutatja ki a bolsevista kísérlet 
tökéletes gazdasági csődjét A gazda, a 
munkás, az iparos, a tisztviselő, a tanító, 
.a pap kétségbevonhatatlan adatokat kap 
a szocializált orosz közgazdasági élet rej
telmeiből. A misztikus orosz szekták és 
a megvadult embercsorda rombolása oly 
realizmussal van megörökítve, hogy szinte 
magunk előtt látjuk őket és a szentünk 
előtt vonulnak el a világforradalom fana
tikus gyujtogatói, amint nemcsak Euró
pát, hanem Ázsiát is lángra akarják 
gyújtani, A magyar politikai irodalom 
legértékesebb adalékai közé kell soroz
nunk a könyvnek azt a részét, amely a 
csehszlovák állam megalakulását és a 
cseh légiónak orosz földön való garáz
dálkodását leplezi le.

Ismerni kell ezt a könyvet minden
kinek, akinek kedves halottja pihen az 
oroszországi jeltelen sirokba. Olvasni 
kell ezt az összefoglaló históriai munkát 
mindenkinek, aki mint hadifogoly ott járt 
valaha a véres tájakon. Gondos szülők, 
akik úgy akadják kiereszteni felnőtt gyer
mekeiket az életbe, hogy a nagy szoci
ális küzdelmekre fel legyenek vértezve, 
ne mulasszák el Huszár Károly könyvét 
sürgősen megszerezni családi könyvtáruk

számára. Egy életre való bölcsességet és 
a legnehezebb korkérdésekben tiszta és 
világos irányítást kapnak Az Égő Orosz
ország tanulságos fejezeteiben. Aki igényt 
tart arra, hogy müveit embernek tartsák, 
annak tudnia kell, hogy mi történik az 
emberiséggel. A feleletet Huszár Károly 
grandiózus felkészültséggel megirt gyö
nyörűen kiállított kötetében lehet meg
találni. (

Minden könyvtárban nélkülözhetet
len Az Égő Oroszország cimü mü. Isko
lák, kaszinók, négkönyvtárak, gazdakörök, 
ipartestületek, olvasótermek legkapósabb 
olvasmánya lesz. Aki nyaralni megy, en
nél élvezetesebb, hasznosabb és lebilin- 
cselőbb könyvet nem vihet magával.

A mü ára 150.000 korona. Kapható 
minden könyvkereskedésben. A Dante 
könyvkiadónál (Budapest, VI. O u. 27.) 
négy havi részletre is megrendelhető.

Meghívó!
a „Salgótarjáni Épitőmunkások 

Termelő Szővetkesete
1926 évi junius hó 20-án (vasárnap) d. 
e. 11 órakor, a szövetkezet irodahelyisé
gében (Salgótarján Föucca 407 sz.) tar

tandó, évi

rendes közgyűlésére 
ezennel meghívja a szövetkezet t. tagjait 

az Igazgatóság
Tárgysorozat:

1- Igazgatóság jelentése az 1925 évi 
üzleteredményéről.

2. Felügyelő bizottság jelentése.
3. Határozat hozatal az 1925 évi nye

reségről.
4. Az igazgatóság és felügyelő bizott

ság felmentéséről határozathozatal.
5. Üzletvezetők szerződtetése.
6. Cégjegyzők kinevezése.
7. Indítványok.

Vagyonmérleg: Vagyon:
1) Készpénz kor. 236900.
2. Szerszám és anyag készlet K. 

10080000.
3. Adósok K. 13,656.473.

Tekert
1. Alaptőke K. 4,550.000.
2. Tartalék töke K. 119.373.
3. Hitelezők K. 17.680.000.
4. Nyeresség 1925 dec. 31. K. 1624000

Eredmény számla:
1. Vesztesség: Munkabérekért K.

60.707.840.
2. Anyagokért K. 136.781.660.
3. Betegsegélyző K. 2.131.500,
4. Postaköltség K. 138.600
5. Iroda szerek K. 976.200.
6. Nyeresség 1.624.000.

Salgótarján, 1925 december 31.

és 

tetőcserép 
a legolcsóbb 
napiáron, tet
szés szerinti 
mennyiségben 

kapható.

Osztrovics féle tégla 
és tetőcserépgyár 

bérlete.
Salgótarján.

289/1926 végrh. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott birósági végrehajtó az 

1881. évi LX. t.-c. 102. §-a érteimében

Nyomatott WA Munka" könyvnyomdában Salgótarján. — Tulajd: Végh Kálmán.

ezennel közhírré teszi, hogy a salgótar
jáni kir. járásbíróságnak 1926. évi 846/2 
számú végzése kévetkezlében Dr: Pász
tor Géza ügyvéd által képviselt Hun
gária Egyesült Gőzmalmok Karczagi Ma- 
lomtclepe. javára 374 200 kor. s jár. ere
jéig 1926. évi április hó 8. n. foganato
sított kielégítési végrehajtás utján felül
foglalt és 10.000.000 kor.-ra becsült kö
vetkező ingóságok u. m. üzletberendezés, 
a Schashter és Erdős, Dittrich és Gott- 
schliggrt, Hutter József, Weisz Manfréd, 
Galvana Villamossági rt. Szabó Géza, 
Franck Henrik és fia r.t. és Klein L. 
Márkus javára is nyilvános árverésen el
adatnak.

Mely árverésnek a starjáni kir. já
rásbíróság 1926-ik évi PK. 1773/ számú 
végzése folytán 374.200 kor. tőkének 
1926. év január hó 1 napjától járó 18°, o 
kamatai V3°/o és eddig összesen 131.500 
kor-ban biróilag már megállapított költ
ségek erejéig Salgótarjánban a vhtást 
szenvedett üzletében 1926. évi junius hó 
18-ik napjának délelőtti 10 órája határ
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni

szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok 
az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai 
értelmében készpénzfizetés mellett a leg
többet ígérőnek, szükség esetén becsáron 
alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások.is le-és felülfoglalták és 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c 120. 
§. értelmében ezek javára is elrendeltetik.

Salgótarján, 1926. évi május hó 28 
Török 

kir. jbirósági végrehajtó.

Árverési hirdetmény
Közhírré teszem, hogy Salgótarján

ban a nagyállomáson levő rakodó terü
leten 1926 évi junius hó 17-én d. e. 10 
órakor egy waggon eper farönk kir. köz
jegyző közbenjötte mellett — a késedel
mes vevő veszélyére — nyilvános árve
résen el fog adatni.

Salgótarján, 1926 junius 2 napján, 
Dr. Gádor Ferenc ügyvéd.

Nagyrabecsült Hölgyeim és Uraim
további

ÁRZUHANÁS
csak az udvarban, cím Olcsó Mararadékvásár

Budapest, Király ucca 32.
Alapítva 1895 év.

Schifon, voile, divatgrenadin, színes crepp, sima delén, nyers mollinó 
métere 8.900 kor. U.m. festő, vagy karton 12.000 kor., délén, vagy 
mosott vászon 11.000 kor., angin, vagy kanavász 3 000 kor., oxfordj 
vagy zephir 15.800 kor., selyemfényű clóth 22.000 kor., sima liberty 
18 800 kor., női schottis, vagy pepita szövet 25.000 kor., duplaszéles 
női szövet minden színben 29 000 kor., sötétszürke öltönyanyag 50.000 
kor., 140 cm. férfiszövet 66.000 ;kor., duplaszéles gyapjuvoile női szö
vet 49.000 kor., duplaszéles gyapjú scheviott szövet 69.000 kor., crepp 
maroquin 6.900 kor., eponge 19.000 kor., crepe de chine 69.000 kor. 
szalmazsák 56000 kor., virágos vattapaplan 184 000 kor., egy garnitúra 
2 ágy egy asztalterítő összesen 250.000 kor., pohártörlö. vagy delén- 
kendő 9.800 kor., törülköző 11.800 kor., 2 m. hosszú fehérített lepedő, 
vagy fehér étkezőabrosz darabja 59 000 kor., kész paplanlepedő. 
98.000 kor., zsebkendő 3.500 kör., hímzett női ing, vagy nadrág 8 .900 
kor., duplagalléros színes férfiing darabja 59.000 kor., rövid alsónad
rág 23.000 futószőnyeg 28.000 kor., további női, vagy férfi gyapjuszö- 

vetmaradékok minden elfogadható árban,
Postai rendeléseket lelkiismeretesen teljesítünk.

Michelin Pneu 
gyári lerakat ' 

motor és kerékpár 
autófelszerelések legversenyképe

sebben
Nagy József, Budape 

VI. Andrássy-ut 35.st, 
Telefon: 21—97.

Hirdessünk:

A MUNKA
Politikai hetilapban!

Anyák ingyen kapják!
a most megjelent

Anyák tanácsadóját
32 oldalas füzet, mely tartalmazza:
1. A csecsemő gondozat* é* táplálása.
2. A csecsemő táplálása az elválasztás*

után
3. Az elválasztott 9 hónapos gyermek napi

étrendje,
4. A gyermek táplálás* 1 éves kora után.

Kérjen levelező lapom

„Emberbarát^
Budapest, X., Maglódl-ut 17. s*.

A V Á Az ”XEROXON" mézes-szal-
; ’’ |«jjos légyfogó a szeggel 20
' éve vakolatlanul a világ legjobb légyfogója. — 
Hossza 1 méter, szélessége 4 és fél cm. Az után
zatok egy része 65, mások pedig 75 —80 cm. 
hosszúak és ezek egyrésze egy centiméterrel 
keskenyebb. Az „XEROXON” a legnagyobb 
hőségben is megtartja 4—6 hétig a fogóképcs- 
séget és nem folyik le a szalagról. Az utánza
tok közül sok lefolyik és már néhány nap után 
száraz. — Az„AEROXONu jebb de nem 
drágább, mint a silány utánzat. Követelje tehát 
saját érdekében az ,, AEROXON” légyfogót. 
Mindenhol kapható. Utánzatot utasítson vissza.

Magyarországi {^elárusító:

Tolnai János Jenő
Budapest, VI. Szondy utca 73. ■

Telefon: L 970 30.

Értesítem
Salgótarján és vidéke n. é. közönsé

gét, hogy ’

Kárpitos és fényező 
műhelyemet f. év junius 1-töl jelen
legi Fő-ucca 305. (Hohhauser féle 
ház) alól, Uj telep 5 sz. (Zagyvái 
rakodóval szemben) saját házamba 

helyezem át.
Készítek mindennemű kárpitos és fé
nyezőmunkát, úgy mint díványokat 
és sezlonokat. ágymatracokat, ágy
betéteket, ablakfüggönyöket, búto
rok, székek, fotelek kárpitozását, min
denfajta bőr munkát, teljes uriszoba 
berendezéseket, hintó, hajtőkocsi és 
egyéb fényező munkákat, valamint 
mindenféle javításokat és átalakítá
sokat. Kívánságra házhoz is megyek.

kiváló tisztelettel: 
Gyetvai Géza 

kárpitos és díszítő.


