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A közp. elemi fin és leányiskola máj. 29.-1 gyermekelőadása.

Nem akarjuk a kérdés műszaki 
oldalát vizsgálni, nem föladatunk, 
scak megemlítjük, miszerint a Sal
gótarjáni Kőszénbányának nagy tel
jesítményre képes villamos centrá- 
léja van. Szerződéses viszonyt te* 
remtett Jászberény, Szolnok, Hat
van városokkal is így vezetéke az 
egész vármegye hosszában részint 
ki van épitve, részint kiépítés alatt 
áll, amely vagy átmegy a községek 
tetemes /észén, vagy mellékvonalak
kal minden község bekapcsolható 
abba, Mint ismételjük nem foglal" 
kozunk műszaki előnyökkel* hátrá
nyokkal már csak szakértelem hiá
nyában is. Mi Salgótarján város, 
környéke annak a mérnök, tisztviselő 
és munkástömegnek nevében beszé- 
lünk, akiknek a villamos energia cí
men való szénvétel, fizetést, megél
hetést, családalapítást, kenyeret je
lent. A borzasztó szcnhelyzet mini 
mumra ejtette a szénbányászától.

ben a főszerepet Várady Zoltán VI. osz
tályos tanuló játszotta. Ugy a főszereplő, 
mint a többi szereplők, Kovács Nándor, 
Znjá’t István és Herczogh Andor V. osz
tályos tanulók precis játékukkal, kedves, 
humoros alakitásukkal tűntek ki. A szín
darab nehéz és fáradságos munkája 
Nagy An*at és Fekrte Gyula tanítók ér
deme.

A műsor 2. száma Népdalok volt, 
amelyet a gyermekkar három szólamban 
é:r kelt. A gyermek énekkarok betaní
tása egyike a legnehezebb feladatnak. A 
zscndüiö gyermeki lélekben még nincs 
meg az én: ktudás biztos ismerete, amely 
ezután kétség- ssé teszi az amúgy is ne
héz három szólamu énekkar betanitását. 
Nagy Antal tanító a gyermekkar betaní
tásával oly nagyszerű eredményt produ
kált, hogy a közönség szűnni nem akaró 
tapssal köszönte meg a gyönyörű beta
nítást.

Majd az „Angyal" című egy felvo- 
násos gyeimekszinmü következett. Faze-

Vannalc tárnák, ahol 3—4 napot 
dolgoznak a munkások csak azért, 
hogy ne kelljen az emberek három
negyedét elbocsájtani hogy igy min
denkinek jusson száraz kenyérre való. 
Ez talán jalenleg az egyetlen reális 
módja, hogy hosszabb évtizedekre 
biztosítani tudjuk a bányáknak, ha 
nem js nagy, de legalább állandó 
üzemét! Miért akarnánk e kicsiny, 
de legalább biztos kenyeret kiejtet- 
teni ennyi család szájából?

Városunk és vármegyénk veze
tőségét kérjük fontolja meg e su 
lyos dolgokat, az emberek ezreinek 
kélségbeesett vergődéseit lássák meg!

Nem a nagytőke, a nagyválla
lat nevében beszélünk, — hanem 
annak a nagy tömegnek a nevé
ben, amely itt él, — küzd és várja 
vezetőinktől a közbenjárást a döntő 
tényezőknél: a vármegye villamosí
tását ne bízzák másra csak a mi 
vállalatunkra, amely akármilyen le
het is egyébként, mégis a mienk, 
nekünk ad kenyeret. Sz. I.

Az iskola és a pzűlöi ház szor»s 
kapcsolatot, szerves egészet képez. Eg;’ 
másra való utaltságuk a gyermekik kö
zös nevelésén mutatkozik legjobb u, ami
dőn a szülői jóakarat minden erejével, 
minden igyekezetével azon van, hog/ 
a tanítók rögös, nemzetnevelő mun
kásságát igyekezzék megkönnyíteni, • 
ben pedig elősegíteni. A tanítói kar pe
dig megragad minden alkalmat, hogy az 
iskolát és a szülői szeretet minél több
ször szerepeltesse együtt, mert paeda- 
gógiailag tudja, hogy csakis az iskola és 
a szülők együttes munkálkodása biztosít
hatja a nevelés és tanítás eredményét.

Ezt a szép célt tartotta szem előtt 
a központi elemi fiú- és leányiskola tan
testülete, amidőn május 29-én egy oly 
kedves gyermek-délutánt adtak le a 
Róm. Kath. Kör nagytermében, amely
nek eredménye a két tantestület kiváló 
paedadógiai működésének eredménye.

A műsor 1. száma „A kincses ka
vics" cimü gyermekszinmü volt, amely-

A május 12-én tartott vármegyei 
közigazgatási bizottsági ülésén alis
pánunk jelentésében azt is megem
lítette, hogy a vármegye vezetősége 
foglalkozik a villamos világítási és 
erőszolgáltatási kérdések rendezésé
vel. Igen helyesen megállapította, 
hogy ezt a kérdést nem lehet köz- 
ségenkint vagy járásonkint rendezni, 
hanem az egész ikervármegye terü
letére egységesen kell megoldani, 
Ez irányban a legközelebbi köz
gyűlésnek már javaslatot óhajt tenni.

Ebben a kérdésben ugy Ba
ross József népszerű alispánunknak 
ebben valamint egyéb vármegyei 
kérdésekben nagyvonalú kezdemé
nyező szerepével, valamint a villa
mosítás általános szükségszerű vol
tával a .Nógrádi Hírlapban" alsó- 
eőri Farkas Géza foglalkozott a 
megszokott alapossággal és hozzá
értéssel. Mi is csak azért ragadunk 
tollat, hogy Farkas Géza cikkét ki
egészítsük Salgótarján szempont
jából!

Azt olvassuk e cikkben, hogy 
három csoport jöhet számításba a 
választásnál.' A salgótarjáni kőszén
bánya, a dorogi kőszénbánya és a 
Thalbot féle csoport.

Mi salgótarjániak ugy érezzük, 
itt valahogy hiba történt a cikkben 
mert megállapítja, hogy mellékes 
melyik csoport kapja meg, esetleg 
a három egy koncerné tömörülve 
— a fő, hogy olcsó legyenl

Hát nekünk bizony nem mind
egy, h°gy melyik csoport fogja el
nyerni a vármegye villamosítását, 
szetintünk csak egy jöhet számí
tásba, a Salgótarjáni Kőszénbánya. 
Sőt még a tárgyalásokból is ki 
kellene eleve zárni minden más vál
lalatot s csak a magunkéhoz ra
gaszkodni.

kas Rózsika II. osztályos tanuló és Boros 
Erzsi VI. osztályos tanulók játszották a 
főszerepet. A kedves darabban különö
sen Fazekas Rózsi oly kedvesen játszott, 
hogy a közönség hosszú tapssal jutal
mazta meg, bájo.s játékát A betanítás 
nehéz munkáját Éltes Kamilláé és Tóm- 
payr é Lukács Gabriella végezték dicsé- 
retreméltó buzgalommal.

Majd ismét a gyermekkar csengő 
hangja hangzott fel „Csak azért" darab
ban, amelynek szép és összehangzó éneke 
Nagy Antal tanitó érdeme.

A gyermekdélután legszebb szám* 
„Vicuska tünderországban" irredenta 
gyermekszinmü volt, amelynek kedves és 
bájos jelenetei még sokáig emlékezetünk
ben fognak lenni.

A kis Vicuska (Zsebe Piroska) 11. 
oszt tanuló, mint pásztorlcányka eljut a 
lündé'országba, ahol egy tündér (Palay 
Erzsi) 111. o. t. kalauzolja. Mint tündérki- 
rálynő ül a trónon Viczuska s egymás
után felvonulnak előtte a tündérek, gyö
nyörű serege, a bogarak tarka csillogó 
csoportja, a nemzetiségi vidékek festői 
'szépségű leányai, végül a levente csapat. 
Műiden egyes csoport felvonulása egy- 
egy irredenta jelenet, mai esettségünk 
cgy-egy bús stációja, de egyben biztató 
reménység a jövőre is. hogy lesz még 
mrgyar feltámadás. Különösen szépek 
voltak a levente csapat precis gyakorla
tai, mint amely biztos jele egy boldo
gabb magyar jövőben való bizakodás
ban A szereplők külön, külön és együt
tesen is kedvesen játszottak, de mégis 
ki kell emelni a főszereplőt a Viczuskát, 
(Zsebe Piroskát), akinek biztos fellépése 
és játéka biztosította a darab sikerét. A 
betanítás és rendezés nehéz munkája 
Kovács Gyuláné és Oláh Margitka ér
deme.

Általános volt a vélemény, hogy 
a központ elemi fiú- és leányiskola 
megtalálta a gyermek-délután megrende
zésével az utat a szülők szivéhez s a 
közönség elismeréséhez. Omilyák Flóris 
és Lóser László, központi igazgatók büsz
kék tehetnek iskoláikra, ahol nem han
gos jelszavakkal, hanem csendes, de an-' 
nál maradandóbb és kecsesebb ered-* 
mennyel dolgoznak s fáradoznak a jövő
beli magyar generáció hazafias nevelé
sén és tanításán. Gyermek-délutánjuk is 
egyik bizonyítványa volt annak a kultu
rális munkásságnak, amely a központi 
iskolák falai között folyik, amely végcél
ját az iskola és a szülői ház együttes 
nemzetnevelő müködéseban találja meg.

r. s.

Vármegyénk villamosenergia ellátásához

A MUNKA TÁRCÁJA.
Kína döntő küzdelme.

A brill világbirodalom 
krízise vagy agóniája? 
Az európai és tengerentúli 
angolszász népek tájvé

delmi törekvések
(Folytatás).

Kina és Konfuciusz egyforma fajjal 
és néppel kongruáló jelenségek. A kínai 
világ Konfuciusban leli legtökéletesebb 
megtestesitőjét. Ö a szent, az államférfi, 
a tanitó Így tehát van ép ugy Konfucius 
vallása, mint létezik Kohfuciusz állama is. 
Ha ezt a tényt annak egész óriási kiha
tásában megértjük (ami az európai álla
moknál nem egykönnyü, ahol az állami 
eszmék az egyháziakkal tulajdonképen 
már évszázadok óta hadilábon állanak) 
csak akkor fogjuk az egész kínai világ 
benső erejét is felfogni. A kínai ideál 
karekterisztikuma először hogy metafizi
kai spekulációkkal szemben meglehető
sen tartózkodó és másodszor, hogy min
den erkölcsi jellegű extrém tant határo
zottan visszautasít. A formákban biztos 
külsőleg illedelmes korrekt és tanult 
gentleman az ^sszkinaiak ideáltypusát 
képezi nem szólva arról, hogy ezen for
mák alatt sokszor hihetetlen szenvedé
lyek vannak. Ez az egy férfiban kijege- 
cesedett kínai faji typus viszont egy rend
kívüli typusképző erőt eredményezett, 
amely két évezreden keresztül egész a 
mai forradalmasításig megszakítás nél
küli élő erőt jelentett, A kínai nép tehát

a szó igazi értelmében egy nemzet mert 
egy mindent meghatároló faji jellegű esz
ményképpel rendelkezett. Már maga az a 
tény, hogy több mint háromszázmillió 
ember nemcsak szóban, hanem teltben 
is (emberi gyarlóságokat mindenütt talá
lunk) egy típusnak voltak tisztelői itteni 
fogalmak szerint horderejét illetőleg át 
sem tekinthető.

Konfuciusz legyőzte Laotset, mint 
ahogy Konfuciusz ki is jelentette, hogy 
ő nem hoz semmi újat, csak a régit 
akarja megtartani és módosítani, miután 
elhanyagoltatott. E tanban nehéz súlya 
van annak, hogy Konfuciusz mindent a 
hagyományra biz, miután a kínai mindig 
tisztelte az ősöket is. Az erkölcsi tény
kedéshez és kitartósághoz szükséges 
óriási sarkalás rejlik azon követelményben, 
mely a fiú cselekményéért az apát teszi 
felelőssé. Ezért nemcsak egy érdemes 
személyt nemesitettek, hanem annak elő
dei is nemességet kaptak akik ezt a de
rék utódot nemzették. Másrészt Konfu 
ciusz nemcsak a bűnöst bünteti, hanem 
annak atyját is. Ez * tény megint csak 
azt mutatja, mennyire visszanyomják ott 
az egyéniséget, a typus javára sőt az 
egyéniséget rendszeresen nem veszik te
kintetbe. Mindez egy kolosszális lelki ki
egyensúlyozottságról tanúskodik. Sarka
latos ellentétje ez az európai embernek 
de íhindenesetre annyira különös, hogy 
nemcsak fizikailag, de mindenesetre any- 
nyíra különös, hogy nemcsak fizikailag, 
de metafizikaiig '» ellenlábasai vagybnk 
a távol keletnek.

3. A XIX. század gazdaság/ 
imperializmusa.

Ezen önmagában zárt kínai világba 
a XIX. században belenj ült az a gazda
sági uralom, amelyért ma márn< m folyik 
egyedül a távol keleten. Az ópium tar
totta bevonulását Kínába. Először csak a 
tengeri kikötőkbe jutott, majd mindig 
beljebb az országba. A nyugat technikai 
aprólékosságaitól megtévesztve müveit 
kinaiak is feldíszítették otthonaikat a fe
hér ember gyárainak luxus és galariteria 
áruival. Fiaikat Euiópába küldték tanul
mányútra. Az ifjukinniak a gazdasági ön- 
céluság és az egyéniségen alapuló eu
rópai gondolkodás áTEsi megferlőztettek. 
Liberális tanokkal telítve tértek haza. 
Ennek meg volt a reakciója is. A boxer 
lázadások voltak eredményei e propagan
dának; ekkor alakult az Asia-gi-kwai iro
dalmi társaság, amely ellenezte az euró
pai liberalizmus importját. Követelte a?, 
összes ázsiaiak lázadását ellene. Okurna 
gróf folytatólag az orosz-japán háború 
után megalakította a pánázsiai társaságot. 
Es a magas műveltségű ázsiai Európ.: 
jövendőjéről rosszat jósol: azt mondja a 
XX. század meghozza a nypnyugali álla
mok végromlását. Okuma gróf 1907-ben 
az „Indojapán társaságiban hangoztatta, 
hogy India szeme reményteljesen csüng 
Japánon és hogy Japán kész lesz Indiá
nak forradalmasítását elősegíteni. A kio
tói egyetem tanára, Kambe Japánt tartja 
a vezető államnak az Európa és Ázsia 
közötti konfliktusban.

1925-ben kezdődött a kelet forra- 
dalmoMtásn. Kínát azonban csak ugy Ír

heteit beállítani a világpolitikai koncep
cióba, ha Kina nem végcél, hanem csak 
eszköz: Kinát azért kell meghódítani a 
világtőkenek, mert azon keresztül vezet 
az ul Japánba, a nagj'világlőke befo
lyásától mind eddig egyetlen független 
államba. Még soha igy nem lángoltak 
fel alvó insliktumok, mint ma Kínában. 
Kina ma elvesztette misztikus, typust ké
pező erejét. Ma Kínában sok ezer idc 
gen kalandor áll egymással szemben. Az 
anarchizmus lassan felrobbantja n kínai 
átlagember typusát. A legnagyobb átala
kulás előtt áil az ország. Ennek végére 
még nem lehet tekinteni.
4. Nagytőke, Észak- és Délkín* és 

a bolsevízmus.
A kínai történelmi átalakulások kez

dőpontja abba az időbe esik vissza, ami-- 
kor a „művelt" nyugat az ópiumnak be
vitelét kierőszakolta. A kínai kormány 
azonnal felismerte c méreg veszélyét és 
már 1727-ben eltiltotta az ópium haszná
latát és termelését, A tilalom mind szi
gorúbb lett. De ■ kínai kormány erős 
■ llenfélre akadt: a zsidó vezetés alatt 
álló Kelctindiai Társaság személyében. 
Az ópium eladási ára ugy.-.nis az indiai 
lezűlött financiális állapotoknak helyreál- 
litásárára szolgált. E keletindini társaság 
üzleti érzékű urai mögé pedig odaállt az 
angol állam a maga egész politikai ha
talmával. Amidőn Tnokuang császár eb
ben a küzdelemben vesztett, kijelentette: 
„a méreg behozatalát már nem akadá
lyozhatom meg tovább; romlott lelkű 
emberek érzékiségből éa haszonlesésből 
tünkre akarják termi nép ni t " (Folyt, k )

Laptulajdonos : „A Munka“ lapvállalat
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Tanítói gyűlés Vízválasztón

Az új vágóhíd bemutatása

reganisták estjén s telt ház lelkes elisme
rése szokta honorálni a szép törekvése
ket. Az ügyes női kezek fáradhatatlan 
szorgoskodása .előteremti mindazt, ami a 
szemnek kedves, az előadás maga pedig 
a léleknek nyújt magas műélvezetet. Á 
zártkörben folyó próbákról már kiszivár
gott a híre annak a bájos darabnak, ami
nek előadásával bizonyára csak tetézni 
fogják eddigi nagy sikereiket Mária 
leányai.

Ezüstlakodalom- Tóth Kálmán 
vizslási áll. el. népisk. igazgató tanító és 
neje a f. hó 5-én ünnepelte boldog, há
zasságának 25 éves évfordulóját Vizslá
son. Á rokonság, a meghitt barátok és 
a község népe zsúfolásig megtöltötték a 
templomot. A szentmise alatt a Vizslási 
Dalegylet énekelt szebbnél-szebb egyházi 
és hazafias irredenta énekeket, amit ez- 
alkalommal az ünnepelt Mester helyett 
Mojz.es Rezső kazári tanitó dirigált. Vé
gül Szerémy Gyula kazáti plébános egy 
megható gyönyörű beszéd keretében 
adta az Egyház áldását a köztiszteletben 
és szeretetben álló, példás családi életet 
élő házaspárra. Délután folyamán a da
lárda testületileg tisztelgett az ünnepel
tek vendéglátó házánál, mely alkalommal 
Sándor Ispán József kőszénbányász üdvö
zölte egyszerű, de szeretetteljes, szívből 
fakadó szavakkal a Mestert, majd a dal
egylet nevében egy szép Mária szobrot 
adott át ajándékul az ünnepeiteknek. 
Mily felemelő jelenetl A romlatlan ma
gyar munkáslélek mily nagyszerű meg
nyilatkozása. A dalárda esti órákig gyö
nyörködtette énekével a vendégsereget. 
Az ünnepély, bár családias jellegű, ele
jétől végig a vallásosság, az izzó haza
szeretet és a magyaros vendégszeretet 
jegyében folyt le. A Mester büszke le
het dalegyletére, de a dalegylet viszont 
a Mesterére; Vizslás község pedig Mind- 
annyiukra. Kívánjuk, hogy hasonló szel
lemben és a jól megérdemelt boldogság
ban érjék meg az ünnepeltek az újabb 
25 esztendőt, amikorra egyúttal Nagy- 
'magyarország is érje meg boldog arany
korát..)..

.Felkérjük a Róm. Kath. Olvasó
kör t. tagjait, hogy az esedékes tagsági 
dijaikat haladéktalanul fizessék be, mert 
az épitkezésfcei kapcsolatosan tetemes 
összegek fizetése válik esedékessé, me
lyet csak ugy tudunk . lelkiismeretesen 
teljesíteni, ha a tagok ebben támogatá
sunkra sietnek. Tagsági dij a kör helysé
gében bármikor fizethető. Elnökség

Hittanvizsgák és diákmajális a 
prot. tanulóifjúság számára most vasár
nap délután lesznek megtartja, D. u. 2 
órakor az evangélikusok 4 órakor a re
formátusok vizsgáznak, utána pedig az. 
ifjúság és a szülők kivonulnak az acél
gyári tekepálya nyári helyiségébe, ahol 
az Evang. Nőegylet hagyományos szo- 

' kásái szerint meguzsonnáztalja és elszó- 
, rakoztatja a diáksereget.

Kirándulás. Folyó hó 2.-án élénk 
mozgás, szokatlan zsibongás, hangos gyer
mek kacaj töltötte be a Pécskő utca kör
nyékét. Egy mozgó táborhoz hasonlított 

, az a gyermek sereg, melyet a II. körz. 
, áll. cl. iskolák tanitótcstülete egésznapos 

kirándulásra vezetett a Pécskő alján el- 
: terülő lankás domboldalra.'/,9 órakór in

dult meg a nótás ajkú sereg s fáradsá
got nem ismerve mászta a hegyet. A le
telepedés helyén persze első volt meg
nézni a táskát vagy kosarat, hogy a jó 
édes anya ugyan mit is csojnagolt bele. 
Még délelőtt folyamán Balázs Sámuel ta
nitó tartott előadást a madarak és fák 
védelméről. Mélyreható gondolatait nagy 
figyelemmel hallgatták a gyermekek. 
Utána szavalatok énekszámok következ
tek. Ebéd után megkezdődött a játék, 
melyben a Hűk a lányokkal vetélkedtek 
az elsőbbségért. Osztály-osztály ellen 
vette fel a harcot s gyönyörűség volt 
nézni a kis magyarok győzni akarását, a 
győzök mosolygós, piros arcát. Nagy'An- 
tál meséivel szórakoztatta a játékban ki
fáradtakat, majd megkezdődött az ének 
egy két és három szólamra. Szebbnél- 
szebb darabok töltötték be a forró lég
kört, a madarak elhallgattak, mert ugy 
érezték, hogy a Magyar Hiszekegy sziv- 
bemarkoló dallamát ők úgysem tudják 
utánozni. Késő délután volt már mikor a 
gyermeksereg megindult a hazafelé ve
zető utón, ajkán a régi dicsősséget örökké 
fentnrtó kuruc dalokkal. A nagyszerűen 
megrendezett kirándulás dicséretére válik 
a tantestületeknek, de különösen Omi- 
lyák Flóris és Lózer László igazgatóknak.

Profi alakulat Salgótarjánban. 
Egy pár lelkes salgótarjáni sportember 
kezdeményezésére Immár serényen folyik

dett kocsiszín. Az egész vágóhíd vízve
zetékkel, csatornázással és központi de
rítővel van ellátva. A jég készítéséhez 
és vízhasználathoz, a vizet . két hatalmas 
kutból elektromos erő hajtja fel. A meg
jelentek nagy érdeklődéssel és tetszéssel 
fogadták a magyarázatokat, mely után a 
feldíszített nagy kocsiszínben uzsonnához 
ült a társaság. Haluskay mérnök vállal
kozó szólásra emelkedett. A munka be
fejezésekor szerető szavakkal fordul a 
város agilis polgármesteréhez, a hivata
lokhoz, melyek munkájában támogatták, 
a város képviselőtestületéhez és közön
ségéhez, mely a polgármester nagy kSh- 
cepcióju városfejlesztési programját nagy 
megértéssel fogadja. Csekey Sándor ka
zári főjegyző Haluskay és Szmolka vál
lalkozókra, minta becsületes munka és 
hozzáértés megszemélyesítőire mond fel
köszöntőt- Szántay állomásfőnök, mint 
képviselőtestületi tag a polgármestert és 
a vállalkozókat üdvözli. Végül Baranyay 
Aladár üdvözli a város műszaki tanács
nokát, Köntzcy Ferencet és tisztviselőit, 
Rcguly állatorvost, Figus főszámvevőt és 
Kovács Aladár gazd. intézőt köszönti fel, 
mint akiknek hatásköréhez tartozik a vá
góhíd ügyeinek intézése. Estefelé elosz
lott a vendégsereg azzal a jóleső érzés
sel, hogy Salgótarjánban egyik leghatal
masabb alkotás az uj, . modern vágóhíd, 
mely óriási hiányt pótolt ugy higiéniai, 
mint kulturális szempontból.

a tanitótcstvérek szivét, akiknek Öröme 
csak hatványozódott amidőn az iskolával 
összefüggő erdei iskolát is megpillantot
ták. Itt folyt le egy nagyszerű énektaní
tás, amelyet Varga Imre mutatott be. A 
tanításhoz Sümeghy Emil és Vadkerti 
Béla fűztek tartalmas megjegyzéseket.

Ezután kezdődött az értekezlet, 
amelyet Trunkó Lajos vezetett be. „Az 
uj tanterv gyakorlati értékéről, haszná
ról, hiányairól és előnyeiről fűzték cso
korba megfigyeléseiket a tanítók, akik 
egy bizottságot kreáltak melynek tagjai 
Sümeghy Emil, Vargha Imre, Kovács 
Vincze, Vadkerti Béla és Král József 
lettek, akik hivatottak a vélemények 
csoportosítására.

Az értekezlet után megnézték a 
vizválasztói tavat, a villamos centrálc 
külsőségeit, majd zsiványpccsenyc és 
gulyás mellett alkonyaiig együtt maradt 
a társaság, amely a fényképezőgép elé 
állt, hogy a kellemes és sok tekintetben 
igazi kirándulás jellegével biró gyű
lésről örök emléket is vihessen majd 
magának.

A tanítói gyűlés sikerének, szép 
lefolyásának, értékének emeléséhez Vad
kerti Béla szeretete, figyelmes udvari
asságán kívül Körmendy főmérnök meg
értő támogatása s a Bányaigazgatóság 
közreműködése játszott szerepet.

a munka egy profi alakulat meg'szerve-. 
zésén. Az alakulat szövetkezeti alapon 
fog működni, egyelőre 4000 pengő alap
tőkével, a tőkealapot részjegyek kibo-' 
csátásával hozzák össze; egy drb. rcsz> 
jegy ára 10 pengő. Az alakulat neve va
lószínűleg „Salgó" lesz, mely név kel
lően reprezentálná ugy a várost, mint a ■ 
helybeli iparvállalatokat. Az előkészítő 
bizottság ezúton is felhívja Salgótarján 
és környéke sportkedvelő közönségét 
részjegyek jegyzésére, hogy okulva Szc-. 
ged, Debreczen, Szombathely és Mis- 
kolez példáján méltóan reprezentálhassuk 
Salgótarján sportját ugy az ország hatá
rain belül, mint kivül.

Műkedvelők diadala. Pünkösd 
vasárnapján dacára a borongós, ködös 
esőt szitáló délutánnak és alkonyainak, 
mégis Zagyvaróna község Vízválasztó-- 
telepén Vadkerti Béla bányatársulati: 
vezetőtanitónak rendezésében, ugy erköl
csileg, mint anyagilag nagyszerűen sike-'- 
rült műkedvelői előadás volt. Színre ke
rüllek Tóth Ede „A tolonc", Kozma. 
Imre „Tilos a dohányzás* c. népéletet 
visszatükröztető darabok. Künn a sza
badban, fenyvesek alatt pazar pompával 
fölállított színpadon, kiváló módon ősz- 
szeválogalolt gyönyörű jelmezekben re
mekeltek a fiatal műkedvelők, akik vala
mennyien kitünően tudták szerepüket s 
játszi könnyűséggel mozogtak a szinpa-; 
dón. Az előadások sikerét elsősorban1 
Vadkerti Béla lelkes ügybuzgalma biz-' 
tositotta. Hozzájárultak a kiváló szerep
lők, akik között különbséget nem aka
runk tenni. Szép volt, jó volt, gyónj őrii- 

Ivóit. Aki a csapadékos időben megkoc
káztatta részvételét nem csalódott sem 
az előadásokban, sem az~időjárásban. 
Kitünően mulathatott. A bányaigazgató', 
ság vízválasztói telepfönöksége utján 
Körmendy főmérnök támogatása meí-. 
lett tündérkertet varázsolt a műkedve
lők vendégei részére. D<1 segítették a 
fiatal és ambiciózus tanítói lelket Dr, 
Korbáss Ferenc járási főszolgabíró, Dr. 
Pitta Lipőt rendörtanácsos, a salgótarjáni 
államrendőrség vezetője, Elsner Gusztáv 
m. kir. csendörszázados iskolaparancsnok; 
Szántay István Máv. állomásfőnök és a’ 
Kath. Kör. A műkedvelők ugy a jóte
vőinek, mint a felülfizetőknek: Wahlner 
Aladár btársulati főmérnök 2 60 P., Ka- 
vcez József zagyvarónai körjegyző 1'40 
P., Bárdos Béla jegyzőgyakornok 80 f. 
Keil József 80 f. s Pestuka Sándor 40 f.; 
ajándékaikért hálás köszönetét monda-' 
nak. A jövedeli mből a leventék zagyva
rónai házipénztára 27 P.-őt, a balassa-. 
gyarmati tanítók háza szintén 27 P.-őt 
kapott. Itt jártak a Szerkesztőségben s- 
még arra is kértek bennünket, tegyük 
közzé azt, hogy legközelebb még szebb; 
és még gyönyörűbb szinelőadással fog-: 
ják meglepni a közönséget. Mi várjuk s 
mi hisszük is, hogy ugy lesz. Az előadás ‘ 
nagyszerű voltát mi sem bizonyítja job
ban mint az, hogy felkérésre Zagyvaré-, 
nán meg kell ismételniük újra a vizvá
lasztói műkedvelőknek szinjátékukat.. 
Akik tehát még.nem láthatták Űrnapja, 
utáni vasárnapon megtekinthetik még, 
Zagyván az ovoda helyiségében,

Napközei otthon Mátraszőllős 
sön. A kultúrában megállni lehet, d<- mw 
szabad, — ezt tartja szem előtt Mátra
szőllős, amidőn kultut házában napközi-’ 
otthont nyitott, hol a jó lelkű „Katyi; 
néni" 40 — 60 3—6 éves gyermekekkel, 
foglalkozik reggel 5- este 8-ig, asz.-rint 
amennyit a szülők behoznak, hogy nyu
godtan mehessenek a mezőre, napszámba. 
Énekre, versekre tanítja, meséket olvas a 
Tünddcrvásárbóí, — meg alusznak is egv 
egy verset altató dal mellett. Egész kis 
nyári-ovoda. A szülők meg nyugodtan 
vannak, hogy gyermekeik jó helyen van: 
nak; se otthon nem lehet baj, se uccán 
nem csatangolhatnak gyermekeik rosszat 
tanulva. De hálás szívvel is gondol a nép 
Mayer János és Dr. Vnss József miniszr 
terekre, kik a Kulturház és napközi-ott
hon létesítéséhez nagy segítséggel hoz
zájárultak. A gyermekek is értük imád
koznak.

ül. körz. elemi iskola előadá
sán fclülfi^cttek: Özv. Rákos Gyuláné 
10 P., Vehovszky Frigyes 5 P., Perc-e 
Béla 1 P. 50 fill., Herczogh Gyula 1 I’., 
Gutmann Mátyás 2 P., Pcisz Arpádné 
1 P., Zsebe Antalné I Pengő.

Fvnng. egyházi hírek. Pünkösd 
ünnepén lélekemelő szép szólóének zen
gett fel a templomban Szentbe Lászlóné 
nagy énckkulturáju kellemes hang
ján, ki a délelőtti istentisztelet keretében 
Kovács Géza orgonakisérete mellett éne-

boldogult matrónában özv Rákos Gyu
láné gyógyszertár tulajdonos, édesanyját 
gyászolja. Temetése f. hó 9.-én volt nagy 
részvét mellett a bányatelep! ravatalozó
ból. Temetésen a róm. kát. Olvasókör: 
dalárdája énekelte az egyházi latin éne
keket és ezcnkinül a ravatalnál és sírnál 
gyászdalokat. A circumdcdtiumt.... meg
rendítő akkordjai különösen mélységes 
hatást gyakoroltak a gyászoló közönségre, 
amikor a Kat. Kör. dalárdája négyszó
lamban nagy tökéletességgel és átérzés- 
sel előadta. — Kastanck József ka- 
zárbányatelepi altiszt súlyos operáció utón , 
46 éves korában Budapesten elhunyt. — , 
Id. Schuyer Ferenc helybeli tekinté- j 
lyes cipészmester 69 éves korában, ope- | 
ráció után Budapesten elhunyt. Holttete- , 
mét f. hó 9.-én szállították Salgótarjánba, . 
ahol 10.-én délután temették el óriási ] 
részvétmellett, melyre az ipartestület, tűzol- , 
tóság és Kat. Kör dalárdája is megjelent. |

A kongregauistAk előadásra ké- i 
szülnek. Julius 3.-án este a Kath. Kör ősz- < 
szcs helyiségeiben nagyszabású zenés, da- : 
los, táncos irredenta előadás lesz. A kong- I 
reganista hölgyek nívós, szolid előadásai i 
eseményszámba mennek városunkban, i 
Ugy erkölcsi, mint esztétikai szempont- I 
bÓl a legkényesebb követelményeknek 
is megfelelnek. ízlés, választékosság, lele- I 
ményesség, melegség árad szét a kong- I

Hirek és különfélék.
Házasságok. Junius 4-én tartotta 

esküvőjét farául Veress Zoltán járási 
főszolgabíró néhai Luby István földbir
tokos özvegyével, szül, faji Fay Ilonával. 
Az esküvő a Luby kúrián volt szűk csa
ládi körben, melyen a szülőkön kivül 
résztvett Dr. Sztranyavszky Sándor ál
lamtitkár, képviselőnk is. A polgári es- 
ketést Nékátn István városi tanácsjegyzö, 
az egyházit Varjú József ecsédi róm- 
kath. plébános végezte. Tabuk voltak 
Végh József tasi és Mocsáry Dániel 
acaányi földbirtokosok. — Élischer 
Béla bányamérnök f. hó 4-én tartotta 
esküvőjét Varjasy Ica urleánnyal az ev. 

. templomban, mely ezalkalomból szépen 
fel volt díszítve. Dr. Csengődy Lajos 
gyönyörű beszédben üdvözölte az ifjú 
párt. Hosszú kocsisorban haladt a nász
nép az esküvőre, mely után a bányaka
szinóban volt az ünnepi vacsora. — Fe
kete Miklós állampénztári tisztviselő 
(Sajószentpéterről) f. hő 4-én vezette 
oltárhoz Barcs Mancika urleányt az evan- 
Eélikus templomban. Az esketést Szabó 

>ezső református lelkész végezte; aki 
kedves beszédet intézett az ifjú párhoz.

Halálozások. Özv. Rubint KA- 
yolyaá 79 éves korábarwelhunyt. A meg-

A Salgótarjáni Kőszénbánya Rész
vénytársulat tanitói kara, melynek kiváló 
arak képzettségégéről csak nemrégiben 
nyilatkozott az ország egyik legkiválóbb 
tanítómestere Rákos István kir. tanácsos 
a szkfőv. pedagógiai szemináriumának 
igazgatója az Országos tanitóegyesület 
„Vezére*, hogy nagy erkölcsi és szellemi 
értékeknek elhintői itt a határmentén, 
ahol önkéntelenül is lethargia lopódzik 
az emberi szivekbe, .itt a bányatanitókat 
személyi összetételeikben kiváló hadse
reg, vitéz, bátor tagjainak nevezte." De 
ha ez csak tanitói nyilatkozat ugy meg-1 
koronázhatjuk a vármegye kir. tanfelü
gyelőjének magasztos véleményével is, 
aki mindig őrömmel, boldogan jön a 
„Bányászszivek magvetői* közé, mert a 
kötelesség teljesítés mellett, hogy tanitói 
tehetségeikben is gyönyörködik gyerme
keik, növendékeik tudásán is lelkesed
hetik. Ennek a kiváló testületnek csak
nem negyven tagja gyűlt össze f. hó 1- 
én Vízválasztón, hogy három havonként 
megismétlődő értekezleteit megtarthassa. 
A telep zászlódiszt öltött. Vadkerthy 
Béla a telepen működő tanitó meleg 
szavakkal fogadta kartársait, akik meg
tekintették as iskola belső berendezését. 
A tanulók Írásbeli munkáit, slöjd és 
rajzkészitményéit, naplóit. A fenyőerdők 
közötti kulturház szépsége, meghódította

F. hó 2.-án, csütörtökön délután 
mutatta be a Haluskay és Szmolka vál
lalkozó cég az általuk épített uj, mo
dern vágóhidat. Megjelent a bemutatás
nál a Schlick Nicholson cég kiküldöttje 
Oláh Dezső főmérnök is szerelő társaival, 
hogy a gép és jéggyár berendezésről 
szakszerű magyarázatokkal szolgáljanak. 
A meghívott vendégek élén ott láttuk 
Dr. Förster Kálmán polgármestert, Róth 
Flóris és Liptay B. Jenő főtanácsosokat, 
Wagner bányaigazgatót, Dorozsnyák Géza 
takarékpénztári igazgatót, Dr. Perényi 
főáliatorvost. Köntzey Ferenc műszaki 
tanácsnokot, Reguly állatorvost, Szántay 
állomásfőnököt, a város néhány tisztvise
lőjét stb.

A nagy területen fekvő vágóhíd 
körül van kerítve. A hatalmas kapun be
lépve, balra van az irodahelyiség és a 
kényelmes lakás, a gépészé és a bélüzcm- 
vezetöé. A kapuval szemben emelkedő 
első épület a gépház, jéggyár és hűtő
kamrák, melynek berendezését a Schlick 
Nicholson gépgyár készítette. A jéggyár 
termelőképessége 24 órás üzem mellett 
312.q Mögötte van a hatalmas vágócsar
nok, melyben a marhavágó, sertésszuró 
és bélmosó helyiségek vannak. Minden 
helyiségből daru fut a hütőházba, ahol 
az előhűtőn kivül, külön bérelhető vas
kamrák is vannak. A csarnok mögött van 
a bélszáritó, amely alatt van a bélsózó, 
a marhaistálló, juhakol, sertésólak és fe-
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kelte el Scherbert Imáját. Áldozócsü
törtökön az evang. és pünkösd 11. ünne
pén pedig a református istentiszteleten 
a Luther Szövetség Férfikara emelte 
gyönyörűen előadott karénekével a 
templomi áhítatot, Kovács Géza vezeté
sével. — A baglyasaljai evang. szór
ványegyház pünkösd II. ünnepén az is
tentisztelet' után mondott Istcnhozzádot 
Kralovánszky .Imre ny. bányaigazgató
nak, kihez a hilteslvérck nevében Dr, 
Csengödy Lajos lelkész intézett köszö
nőszavakat mindazért a sok támogatá
sért, amivel elősegítette az evangéliumi 
hitélet felvirágzását, abból az alkalom
ból ki’olyólag, hogy családjával együtt 
való elköltözése küszöbön áll.

A Salgótarján és Vidéke Mé
hészegyes íílet f. é. július hónap első 
felében a méz feldolgozásának módjait 
ismertető tanfolyamot óhajt rendezni. A 
tanfolyamot két szakelőadó hölgy fogja 
vezetni. A tanulmányozás tárgyát a kü
lönféle mézeskalácsok, mézestészták, méz
bor, mézsör, mézecet készítése, lekvárok, 
befőttek mézzel való szakszerű, gyakor
lati kezelése slb. fogja képezni. Á ma
gyar méznek a cukorhoz viszonyítva 
amúgy is alacsony árát a kivitel hiánya 
miatt csakis ugy lehet némikép emelni, 
ha a magyar közönség megkedveli és 
hozzászokik a méznek, mint elsőrendű 
természetes, egészséges cukornak haszná
latához. Felhívja azért n Méhészegyesület 
tagjait, Salgótarján város közönségét 
és lelkes magyar hölgyeit arra, hogy 
ezen a tanfolyamon minél nagyobb szám
ban vegyenek részt. Jelentkezéseket jú
nius 15.-ig Gcrő János bányafömérnök, 
Dr. Czirbusz Endre főgimn. tanár, 
Mihályi Antal a Salgótarjáni Népbank 
tisztviselője, az Acélgyárban pedig Ru- 
dinszky, Béla fogadnak cl. A részvételi 
dij 5 Pengő. Számos jelentkező esetén 
ez a dij esetleg csökken.

Vizsgarend a salgótarjáni és 
salgóbányai rimái társulati isko
lában. Az jgpn-tisztelt szülők és tan- 
ügybarátok tájékoztatására közöljük, hogy 
a fenti iskolákban az 1926—27. tanévi 
záróvizsgálatok a következő sorrendben 
lesznek megtartva: Junius hó 12-én d. u. 
2—4-ig ág. ev. növ. hittanvizsga, junius 
12-én d. u. 4—5-ig ref. növ. hittanvizsga 
junius 13 án d. e. 8—9-ig 1. leánypsz- 
tály záróvizsgája, junius 13-án d, e. 
9—fél 11-ig II—III. leányosztály záró
vizsgája, junius 13-án d. e. fél 11—12-ig 
IV.—V. leányosztály záróvizsgája, juniu«
14- én d. e. 8—9-ig I. fiú osztály záró
vizsgája, junius 14-én d. e. 9 —fél 11-ig
II. fiú osztály záróvizsgája, junius 14-cn 
d. e-z»féi 11 — 12-ig IV. fiú osztály záró
vizsgája, junius 15-én d. e. 8—fél 10-ig
III, vegyes osztály záróvizsgája, junius
15- én d. e. fél 10—11-ig V. vegyes osz
tály záróvizsgája, junius 15.én d. e. 
11 — fél 1-ig VI. vegyes osztály-záróvizs
gája, junius 17-én d. e. 8—1-ig a salgó
bányai I.—VI. oszt, záróvizsgája, junius
20- án d. u. 5—7-ig az acélgyári ip. tan. 
iskola 1.—VI. oszt, záróvizsgája, junius
21- én d. e. fél 8 órakor hálaadó isten
tisztelet, junius 25-én d. e. 8 órakor 
tornavizsga, záróünnepély és jutalmak 
kiosztása. Vizsgák alatt a növendékek 
összes munkaiból kiállítás rendezetik: a 
rajz, irá', rajzos fogalmazványok, térkép
rajzok, iparos tanulók mfihelyi munkái
ból, sorozatos haladásban. Vizsgáinkra 
és iskolai kiállításunkra a kedves szülő
ket és iskolánk teljesítménye iránt ér
deklődő érdemes közönséget szívesen 
látjuk és ezennel meghívjuk.

Iskolaigazgatóság.
A kertészet csodák A Szabad 

Lyceum a pompás időt sorozatos tanul
mányi kirándulásaira használja fel. Lég-, 
utóbb ez a kirándulás nagyszerű és ta
nulságos látnivalókhoz juttatta a Szabad 
Lyc-um hallgaitóit, akik Pályi Sándor 
elnök vezetésével Unghváry László vi
lághíres kertészetét keresték fel, A telep 
igazgatósága sorra bemutatta a gyü
mölcsfa, diszfa, diszcserje, évelő, slb. 
telepeket, mindenütt szakszerű magyará
zatokkal szolgálva ahhoz a látványnak 
is pompás oázishoz, amely a ceglédi ho
mok közepén dús pompában, a lombok 
és virágok buja díszében köszöntötte a 
látogatókat, örökre emlékezetesek ma
radnak a kirándulók előtt a gazdag ta
pasztalatok, amelyeket itt a kertészet 
titkaiból és egy magyar vállalatnak a 
külföldet is . meghódító erejéről szerez
tek. A telep igazgatósága szeretettel fo
gad minden tanulni vágyó kiránduló 
csoportot, amely felkeresi s méltó kala
uzolásról gondoskodik, ha a látogatásról 
előzetes bejelentést kap.

A Mansz gyermek napja

3

Különtermek.

za-

váll 
hor-

vagy kis családhoz. Pelle Boriaké Mátra- 
novák Btelep.

A főváros legnagyobb és 
legkényelmesebb szállodái

nak egyike 200 szobával a 
Keleti pályaudvar érkezési

Piros pünkösd vasárnapjának dél
előttjén a város forgalmasabb pontjain 
egy-egy szingazdag virágcsokor ékeske
dett, mely gyakran szétvált, hogy bájos 
mosolyával megállítsa főleg a férfinemet, 
megsarcolva n szegény anyák és gyer
mekek érdekében. A Magyar Asszonyok 
Nemzeti Szövetsége salgótarjáni osztályá
nak anya és csecsemövédö alosztálya 
rendezett gyűjtést a szegény, támoga
tásra és anyagi segítségre szoruló anyák 
és kis gyermekek részére, mely fárado
zás — figyelembe véve azon elhárítha
tatlan körülményt, — hogy a zápor a 
lelkesen adakozó közönséget szétker
gette, fényes eredménynek mondható. A 
piactéren felállított sátorban kedves ke
zek szorgoskodtak az ajándékba kapott 
sütemények kiszolgálásában s a kisállo- 
más előtt a bányatársulati zenekar Gab
iiéi Antal karnagy vezénylete alatt a 
szebbnél szebb zeneszámokat adta elő, 
közben felváltva a Magyarországi Bánya 
és Kohómunkások Gazdasági Szövetke
zetének jól képzett dalárdája által, elő
adott énekszámokkal, melyet Vilezsál An
tal karmester dirigált s a müértő közön
ség is a legnagyobb elismeréssel és tet
széssel honorált. Az urnákban összegyűlt 
.összeg 444 P. 43 fillér s a „MANSZ" el
nöksége ezúton mond hálás köszönetét 
mindazoknak, kik pénzbeli, vagy termé
szetbeni adományokkal járultak hozzá a 
nemes akcióhoz, valamint mindazoknak,

kik fáitadhatatlan buzgalommal elősegí
tették a gyűjtés eredményét.

Délután a nagyállomással szemben 
levő Jakobi völgyben közel 300 apróság 
gyűlt össze édes anyjukkal a gyermek ki
ránduláson, hol valamennyi kávét és sü
teményt kapott, s a pálfalvaí bányatelepi 
iskola gyermekdalárdája Bakó Lajos 
igazgató tanító vezetése mellett kedves 
bájossággal szórakoztatta a közönséget. 
Feledhetetlen volt a délután mindazok
nak, kik a játéktól s a hangos kacagás
tól kipirult gyermek arcokat látták me
lyek egy kedélyesen eltöltött délután em
lékét tükröztek vizza, de a boldogságtól 
ragyogó anyák arca a szóval elmondott 
hála és köszönetén kívül is méltó juta
lom Suhár Rc-zsőné védőnőnek és lelkes 
gárdájának a sok fáradozásért, mellyel 
feledhetetlenné tették piros pünkösd va
sárnapját gyermeknek, felnőttnek egy
aránt s mely a jövőre nézve is csak buz
dításul szolgálhat.

A gyermekszépségversenyen dijat 
nyertek: Bozó István, Burian Irén, Csikós 
István, Ihracska József, Koch András, 
Kométh Hilda, Korén Erzsébet, Korim 
Mihály, Lerk János, Mauler Irén, Marczi- 
nck István, Mikulik János, Nagy István, 
Paulik Ferenc, Sinka Kató, Stark Erzsé
bet, Szabó Valéria, Szamobeli Olga, 
Szlobodnik János, Szmacskó N. Szegedi 
Béla, Kovács Lajosnc és Varga Jánosné 
gyermeke. Kk.

és egészségi viszonyok, valamint a ten
geri utazás szempontjából legalkalma
sabb és legjobban ajánlható, mert az 
Országos Kalhoiikus Szövetség azt a 
Szentföld magyarországi biztosi hivata
lával együtt rendezi. A szentföldi zárán- 
dokiás résztvevői tetszés szerint vagy 
Tii.-stbcn, vagy Brindisiben szállnak ha
jóra. Aki akar az Velencében, Firenzé
ben egy egy napot, Rómában 3 napot 
tartózkodhatik. A zarándokok végigha
józzák Adria, Jóni és a Földközi tenger 
partvidékét Meglátogatják többek között 
Jaffát, Názárethet, Jeruzsálemet, Bélie
mét, Kairót, kirándulnak a Piramisokhoz. 
A rövid ut részvételi dija III. osztályon 
700 pengő, 11. osztályon 1200 pengő. 
A hosszú ut részvételi dija III. osztályon 
1200 pengő, II. osztályon 1750 pengő. 
A zarándoklásra jelentkezni az Országos 
Kalhoiikus Szövetség irodájában Buda
pest IV. Ferenciek tere 7 111. lépcső I. 
emelet 8 szám alatt lehet.

GRANDHOTEL PARK 
nagyszálloda Bpest.

Vili. Telefon:
Baross tér 10. * J. 330-82, 330-83.

A salgótarjáni kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatóság. 108/1927 tkv. szám. 

Árverési hirdetmény=kivonat 
Dr. Szalvendy Ödön végrehajtató 

a végrehajtást szenvedő ellen indított 
végrehajtási ügyében a telekkönyvi ha
tóság a végrehajtási árverést 352 P. tő
kekövetelés és járulékai behajtása végett 
a salgótarjáni kir. járásbíróság területén 
levő, Zagyvapálfalv® községben fekvő, 
s a pálfalvai 29 sz. tjkvben A. 1. 1. sor. 
53 hrsz. (Ház 32 sz. a. udvar és kert 
293 négyszögöl) ingatlanból Majoros Já
nos B. 9. a. illetőségére 1072 Pengőben 
ezennel megállapított kikiáltási árban el
rendelte.

Ar 1927 évi junius hó 17 napján 
d. e. 10 órakor Zagyvapáifalván fogják 
megtartani.

Az árverés alá kerülő ingatlan a 
kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron 
nem adható el.

Az árverelni szándékozók kötele
sek bánatpénzül a kikiáltási ár 10 °/o*Át 
készpénzben vagy az 1881; LX. t.c. 42. 
fi-ában meghatározott árfolyammal szá
mított ovadékképes érték papirosban a 
-kiküldöttnél letenni, hogy a bánatpénz-

Központi gőzfűtés, ál
landó meleg és hideg 

vízszolgáltatás. Szobák 
pengőtől feljebb.

□
Kitűnő konyha.

Fajborok. Családi ká
véház elsőrangú cigányzenével,

Nagybőgő eladás. Eladó egy 
kitűnő karban lévő nagybőgő. Bővebbet 
Zsebe Antal ipartestületi háznagynál, 
vagy pedig Szabó Pál ipartestületi üz
letvezetőnél az ipartestületi székházban.

Fővárosba utazó olvasóinknak 
páratlan kedvezményt nyújt a Keleti pá
lyaudvarral szemben levő, elsőrangú Park 
szálloda, amennyiben a szobák árából 20 
százalék, az éttermi árakból pedig 10 
százalék engedményt ad a legutóbbi elő
fizetési nyugta felmutatása ellenében. Egy
ben felhívjuk a Park szállodának lapunk 
más helyén olvasható hirdetésére szives 
figyelmét.

A Franklin-Társulat több mil
liárdos tankönyvsegélye az isko
láknak. A pünkösdi tanügyi kiállítás 
iskoláink belső életének gyönyörű képét 
adta. Többek között a magyar tankönyv 
is általános elismerést aratott, nemcsak 
a pedagógusok, hanem a nagyközönség 
körében is. Az újjáépítés nagy nemzeti 
munkájából a magyar tankönyvek hiva
tott gondozói derekasan kivették részü
ket. De mit érnének a legjobb tanköny
vek, ha a tanulók egy része szegénysége 
miatt nem tudna hozzáférni? Pedig, de 
sokan vannak, akiknek még a legolcsóbb 
tankönyvre sem telik. Elismerésre méltó 
az a szokatlanul nagy áldozatkészség, 
amellyel a Franklin-Társulat és a Lam- 
pel R. könyvkiadó vállalat a szegény
sorsú tanulókat hosszú évtizedek óta se
gélyezi. Az Állami Tanítók Országos 
Egyesületének hivatalos lapjában olvas
suk, hogy az idei tanévben 1.278.000.000 
korona értékű tankönyvvel látta el a 
szegény tanulókat és iskolákat ennek a 
két tankönyvkiadóvállalatnak igazgató
sága. A múlt évben 978.000.000 korona, 
a két legutóbbi tanévben tehát harmad
fél milliárd korona értékű tankönyvse
gélyt juttatott az iskoláknak az ország 
két legrégibb tankönyvkiadója. Ennek a 
követésre méltó és intézményessé 
nemes cselekedetnek nagy kulturális 
dereje különös jelentőséget ad.

A Lourdes! és a szentföldi 
rándoklásra már csak rövid ideig
lehet jelentkezni. Egy hónap múlva 
julius 7-án indítja útnak az Országos Ka
tolikus Szövetség czidei loutdesiés szent 
földi zarándoklását Budapestről. A lour- 
desi zarándokok érintik Milánót-Génuát- 
Ventimigliát-Marseillest-Tarancont-Toulo- 
uset. A lóurdesi tartózkodást hnt napban 
állapította meg a rendezőség, mely idő 
alatt akik óhajtanak kirándulhatnak Lim- 
pias^a-Leqeitióba-Biarrizba vngy Parisba. 
Visszafelé érintik a zarádokok Maraeillest- 
Nizzát-Monaccot-Ventimigliát-Génuát- Mi- 
lánót-Páduát-,Velencét és julius 21-én ér
keznek vissza Budapestre. Részvételi di
jak a II. osztályon 500 pengő, a 111. osz
tályon 115 pengő. A szentföldi zarándok- 
láa a legolcsóbb, a paleaztlnia éghajlat

394/1927 vht. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 

1881. évi LX. t-c. 102. §-a értelmében 
ezennel közhírré teszi, hogy a salgótar
jáni kir. járásbíróságnak 1926 évi 6277 
számú végzése következtében dr. Kovács 
Jenő ügyvéd által képviselt Sálgótarjáni 
Takarékpénztár javára 67 P. 32 f. s jár 
erejéig 1927 évi április hó 11 és 14-én 
foganatositott kielégítési végrehajtás ut- 
ulján le- és felülfoglalt és 4545 P.-re 
becsült következő ingóságok, u. m.; 
cséplőgép, kocsi és egyebb ingóságok 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a szécsényi kir. 
járásbíróság 1927-ik évi Pk. 1378/számu 
végzése folytán 67 P. 32 fillér tőkekö
vetelés ennek 1926 évi december hó 22 
napjától járó 13% kamatai '/<% váltódij 
és eddig összesen 8 P. 92 fillérben bi- 
róilag már megállapított költségek ere
jéig, Karancsságon és Szécsényben le
endő megtartására 1927 évi junius hó 
23-ik napj. délelőtti 11 és d. u. 4 órájn 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingósá
gok az 1881 évi LX. t.c. 107. és 108 §-ai 
értelmében készpénzfizetés mellett a leg
többet ígérőnek, szükség esetén becsá
ron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások is le- es felülfoglaltatták 
és azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az 1881. évi LX. t.c. 102 
§. értelmében ezek javára is elrendeltetik.

Szécsény, 1927 év máj. hó 25 n. 
Reidl Ákos 

kir. bírósági végrehajtó.
Jól főző, jó bizonyítvánnyal ren

delkező nő házvexetőnek, vagy szakács
nőnek ajánlkozik, lehetőleg magánoshoz,

NngyrabecaUlt hölgyeim éa uraim!

Csak az udvarban
Cim; Olcsó maradék 

Budapest 
32 Király-utca 32

Alapítva 1895.
méter kitűnő minőségű 

divatos férfiöltönyszö
vet hozzávalóval együtt 

vagy 3 méter női vagy 
férfi felőltőszövet 

(kp^0) 22'88
U. m. schifon vagy pamutvászon mé
tere 65 fill., délén vagy karton 79 filL 
angin vagy kanavász 98 fill. Garantált 
angol batisztok remek mintákkal P 1*18 
Selyemfényű előtt P 1*52, schottisch pőí 
szövet P 1*65, zsebkendő darabja 27 fill 
portörlö 39 fill-, pohártörlő v. pikét tö
rülköző 64 fill., két m. hosszú fehérített 
kész lepedő darabja P. 3*50, fehér vagy 
színes étkezőabrosz Pl 4*7, kész paplan
lepedő P 5 98, virágos vattapaplan P 
'.2*72 díszes Storfüggöny darabja P 8 80 
hímzett női ing vagy nadrág P 1*15, szí
nes rövid alsónadrág P. 1’68, köpper 
hosszú alsónadrág P 2'85, duplagalléros 
színes férfiing 4 72, flanel takarót 3*90 P. 
Postai rendeléseket lelkiismeretesen teljesitüok!

télén egyéneknél a természetes .Fe
renc József" keserüviz szabaddá teszi a 
vérkeringést és emeli a gondolkodó- és 
munkaképességet. Beható kórházi kísér
letek alapján bebizonyult, hogy a Fe
renc József viz szellemi munkásoknál, 
betegeskedő asszonyoknál éa neuraaz- 
téniás embereknél rendkívül jótékony ha-, 
tásu gyomor- és béltisztitó szer. Kap
ható gyógyszertárakban, drogériákban éa 
füszerüztekben.
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Gyerekek!
Fejtsétek meg ezt a rejtvényt!

nek előlegei bírói letétbe helyezéséről 
kiállított letéti elismervényt a kiküldött
nek átadni és az árverési feltételeket alá
írni (1881: LX. t.c. 147., 150., 170. §#.; 
1908: XL. t.-c. 21. §.).

Az aki az ingatlanért a kikiáltási 
árnál magasabb ígéreteit lett, hí többet 
Ígérni senki sem akar, köteles nyomban 
a kikiáltási ár százaléka szerint megálla
pított bánatpénzt az általá Ígért ár 
ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: 
XLI. 25. §)

Salgótarján, 1927 március 19 n.
Zelenka Ottó s.k. kir. járásbirósági 

slnök.
A kiadmány hiteléül.

Csömör
kir. telekkőnyvvezető.

Levente mérkőzés Jászbe-

képek, különféle háztartási eszközök, ék
szerek, szövőszékek ügyes csoportositása; 
Lehel kürtje, melynek históriása különö
sen megragadta leventéink leiké1,* a lé- 
lekszáriló m'iloin, (t. i. mert mire a bú
zát megörülték rajta, kiszaladt az ember 
lelke.) és sok-sok érdekesség, amilyet 
elmondani egyszeri látásra nem is !• h< t 
Leventéink csak oria kérik várorunk la
kóit, hogy ha utjok Jászberény felé ve
zet, ne mulasszák el megtekinteni ezt a 
szeretetreméltó és kulturális szempontból 
is értékes várost, melyre oly büszkék is 
a jászok, akik — mint mondják — már 
a magyarok előtt jöttek be ide és tele
pedtek le jelei.légi helyükön. A jász le
venték részéről Válenti Lajos volt a ked
ves fogadtatás szervezője, mig városunk 
leventéit Nagy János volt főhadnagy, 
városi tisztviselő vezette. ■

A megfejtést küld
jétek be a

Tündérvásár
kiadóhivatalába, 
Budapest, V. B. 

Akadémia-ucca 10.

A megfejtők között sorsolást 
rendezünk. Minden megfejtő nevét 
leközöljük a

„Tündérvásár"
legközelebbi számában, épen ezért 
kiséérjtek figyelemmel a

„T ündér vásáru
következő számait.

Ha’ nem ismernéd még a

„Tfindérvásár”
képes heti gyermeklapot, még ma 

okvetlen kérj a kiadóhivataltól

ingyenes
mntatószámot

Előfizetési ár negyedévre csak

1P.20 fillér.
Egyes szám ára

10 fillér

rényben. Május hó 15-én városunkban 
jártak a jász leventék, akik nivós foot- 
ball mérkőzésin 4:2 arányban szenved
tek vereséget városunk válogatott leven
téitől. Ezen alkalommal a jászberényiek 
elhozták emlékül Lehel kürtjének máso
latát, melyet gyönyörű selyem zászlóval 
viszonoztak a mieink. Áldozócsütörtökön 
a tarjúni leventék rándultak cl Jászbe
rénybe, ahol magyar szeretettel fogadták 
őket. A száp mérkőzés újabb dicsőséget 
hozott fiainknak, mert 2:1 arányban me
gint győztek. Megtekintették ugyanak
kor a városi múzeumot Réz Antal r. k. 
plébános vezetésével és szakszerű felvi
lágosításai mellett. A nagyszerű gyűjte
mény, mely nemcsak művészettörténeti 
szempontból, hanem nagyság 'tekinteté
ben is felülmúlja más hasonló városok 
muzetín-át, sok tekintetben az országos 
múzeumnak is diszére válhatna. Különö
sen török és jász vonatkozású okmányok,

Nyilttér*
Dr. Akantisz Jusztin város főorvor, 

Eger, iija:
T. M ;h'i Ágnes-fotrás kútkezelő- 

sége Moha.
Midőn az Agnes-forrás vizéről, mint 

kitűnő gyógy- és asztali víznek különö
sen hurutus bántslmak, székrekedés, vér
szegénység és étvágytalanságnál észleli 
nagymérvű gyógyha-lása s kellemesen él
vezhető ize miatt teljes megelégedésem
nek kifejezést adnék, egyúttal nyilvání
tom, hogy ezen üditő s egészséges gyógy
hatású hazai ásványvizet fogyasztásra min
denütt, hol tehetsegemben áll, melegen 
ajánlom**.

A Mohai Agnes-forrásviz mindenütt 
kapható.

*E rovatban közlőitekért felelősedet nem 
vállal a Szerk.

Elsőranga intet nútusok és nevelő- • 
intézetek fi-. k és leányok részére , 

Franciaország: Saint-Rafacl, a ‘ 
francia Riviérán, az örök tavasz orszá- ■ 
gátiak' rnescszép helyén, közvetlen a 

tengerparton (Nizza mellett).
Svájc: Lausanne és Montreux, r. 
világhírű nevelővárosokban, a. Genfi 
tó partján, 900 m. magasságban. (Lau‘ 
sanne viiágliirü egyeteme.)* Intenzív 

sportélet. Klimatikus gyógyhelyek, 
Ausztria: Wien, az osztrák főváros ■ 
gyönyörű villatelepén, a középponttól 

15 percre" villamossal
Magyarorszá: Budapest és Hii- : 
vösvölgy, elsőrangú intézetek, fiú- és 

leányotthonok,
Mindegyik intézet felvesz egyetemi 
közép- és polg. iskolai iparművészeti, 
zeneiskolai, k ánykoilegiumi, leánylyce- 
umi, továbbképző, varrnitanuló stb. 
bennlakókat. Összes sportok, tanul-’ 
mányi kirándulások. Bennlakó orvos
nők. jSrigoiu felügyelet. Napi 5-s-öri 
kitűnő étkezés. Saját sporttelepek — 
Ellátási dij (bcnnfoglaitatík a : 
tandij is) külföldön 120 P. Buda
pesten 100 P. havonta. Más külön 
dij nincs. Külföldre mérsékelt tanuló
jegyek. A látogató szülők részére 
ugyané dijak mellett az intézetek dé- 
pendanci&iban kitűnő panziók. Köz

tisztviselőknek, sz: génysersuaknak, 
egyetemi hallgatóknak kedvezmények. 
A fiuinternátusok dija 10 százalékkal 

olcsóbb.
Nyaraltatási csoportok.

Laucanneban (Svájc), atatonozeme 
ion és Hüvőavol'jyben. Havi díj 140 !’. 
Felvilágosítás, prospektus (vátaszbelyeg,': Pcs- 
taiozcl Internátu. i'oda, Budapesti VI!.

. Akácfa-utca 43 -V, 32 (Lift).

Singer gép selyem mindenfele 
színben kapható. Sii-g'-r varrógép fióka 
üzlet. Salgótarján, a kath. templommal 
szemben.

A Mohai Ágnes-forrás I 
természetes szénsavas ásványvíz 

üdít, frissít és gyógyít.
Nem drágább, mint bármely. mester
ségesen telített víz. Kopható: 
’/i, 1, l’/2 és 2 literes patentzáros 

üvegekben.

A Ker. Iparosok fogy. Szövetkezel!
—ami ar1 ni r«twwMnmi ni 11,1 ■» i 11mii irí b 
------------------------------------------------------ _ 

Bpesíi szalámi és hentesárogyár i 
KERES vármegye székhelyén lakó 

HELYI KÉPVISELŐT, 
aki cscmegekercskcdöknél és vendég

lősöknél jó összeköttetésekkel bir.
Ajánlatok: Schmolkn szalámigyár Bprst, 

VII., K izinc’.y-utca 44. küldendők.
i

Hiszek egy Istenben,
Hiszek egy Hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban, 
Hiszek Magyarország feltámadásában

• Ámen.

Hirdessünk:

A MUNKA
Pollii kai hetilap!

Hasznos minden háznál megtudni, hogy hol lehet 
szakszerű és jó kárpitos munkát, beszerezni.

: - H

Értesítés.
Van szerencsém a n. é. vásárló közönség b. tudomására hozni, hogy 

Salgótarjánban, Fö-ucca 310 szám alatt 
(kisállomással szemben)

kárpitos és diszitőmííhelyniebeii 
készítek: angol és szalon garnitúrákat, divat sczlonokat, 
plüss és szövetdivánokat, méret szerint ágymatracokat.

Minta és színek nagy választékban. Javításokat elfogadok. Szolid árak.
A megrendelő közönség szives pártfogását kérem:

MAÁSZ JÓZSEF
Salgótarján. kárpitos és diszitő.

Értesítés!
Van szerencsém a nagyérdemű 

közönség becses tudomására
hozni, hogy a f ő - u c c a 322

sz. házból térti szabó üzletemet az 

Uj-telep 25 sz.aláhelyéztem 
Minden e szakmába vágó munkát elvállalok merték vétel után. Ugy mint.* 

papi, úri és egyenruhákat keszitele kedvezmény -s fizetési feltételek mellett. .
A n. é. közönség pártfogását kérve vagyok;

Teljes tisztelettel:
LŐRINCE ISTVÁN -

férfi szabó.

~—rn • ' ~ ' 7.7-a.--,ireg:

Salgótarjáni APOLLO MOZGÓ heti műsora

Szombat Vasárnap Kedd. PéntekCsütörtök
Jun. 11. 12. 14.

és mindenütt kapható,

— Nyomatott; „A MUNKA“ könyvnyomdában Salgótarján. — Nyomdatulajdonos: Végh Kálmán,

A FEKETE SAS 
Főszereplő; 

Rudolf Valentino és 
Bánky Vilma. Kiég.: 
A hallwördi földesur.

kazdata hétköznap eats fél'9 órakor, vasár ás Ünnepnap 
délután 4, 6 ás fél 9 órakor.

A LÁNGMEZŐ 
HŐSEI 

Vadnyugati tört. 7 (elv. 
Vándorszinészek 
PUTTY LYA.

A MUNKA

100 is Av Ge.


