
A MUNKA
Magyar feltámadás!

Irta: Mayer János földművelésügyi miniszter. 

A magyar feltámadás útja az 
én hitem szerint zöldelő mezők, 
ringó kalásztengerek, zamatos gyü
mölcscsel dúsan megrakott fák mel
lett visz el. Magyarország gazdasági 
feltámadása, ujjászületése nem je
lent mást, mint nagyrészben mező
gazdaságunknak uj életre kelését 
abból a halálos dermedtségből, ami
ben a háboru és a forradalmak so
dorták. Ez a feltámadás a termé
szet örök törvényei szerint be is 
fog következni, utóvégre egy nem
zet, amelyik élni akar, nem akar 
elpusztulni, semmi esetre sem fogja 
kiszáradni engedni azokat a legbiz
tosabb forrásokat, amelyekből gaz
dasági élete, boldogulása táplál
kozik.

Eljön a magyar föltámadás bi
zonyosan, bekövetkezik a magyar 
mezőgazdaság ujjászületése, ámde 
itt az a legfőbb kérdés, vajjon van-e 
mód, vannak-e eszközök, amikkel a 
feltámadás idejét közelebb lehet 
hozni? Én azt hiszem, van mód rá 
és vannak eszközök is. A világnak 
jóformán minden nemzete a legna
gyobb erőfeszitéssel, messzemenő 
anyagi áldozatokkal iparkodik me
zőgazdasági termelését fejleszteni 
A földkerekség minden részében 
ma. mocsarakat száritanak, terméket
len földeket javitanak, vetőmagva
kat nemesitenek, fejlesztik az álat- 
tenyésztést, egyszóval lázas, de nem 
kapkodó, hanem céltudatos, körül
tekintő munka folyik, amelynek célja, 
hogy a szántóföld többet és jobbat 
teremjen és a termelés minél ol
csóbb legyen, És ennek a munká
nak kivétel nélkül mindenütt meg
felelő sikere van. Fölteszem tehát 
nyíltan a kérdést, hogy a példák 
láttára nem kell-e nekünk is ha
sonló céltudatos munkához fognunk, 
hogy meggyorsítsuk a magyar me-

zőgazdaság ujjászületését, feltáma
dását?

A földmivelési kormánynak 
kész programmja van, amellyel be 
akar kapcsolódni a mezőgazdasági 
termelés világversenyébe. Mi is el
sősorban uj termőterületeket aka
runk szerezni. Ott vannak használ
hatatlan szikes földjeink, a tudomá
nyos kisérletek szerint ezeknek a 
szikeseknek legnagyobb részét némi 
befektetéssel és munkával buzatermő 
földekké lehet átalakítani: A szik- 
javitás már megkezdődött. És azok
nak, akiknek nincs elegendő anyagi 
erejük befektetésekhez, a kormány 
tud anyagi támogatást is nyújtani. 
Megkezdtük a háboru alatt tulsá
gosan kizsarolt földek termő-erejé
nek visszaállitását is. Hozzáláttunk 
a rakoncátlen folyók és patakok 
szabályozásához. A mocsarak lecsa- 
polásához. A föld termését nemesi

A KAMAT
Rettenetes szó ez, megtanultuk már 

a háború utáni összeomlásban mindany- 
nyian, akik rávoltunk utalva arra, hogy 
kölcsön vegyük az uzsorások pénzét, 
azokét, akik abból szereztek maguknak 
hatalmas vagyont és palotákat, hogy a 
nyomorgó magyar középosztálytól ka
matírjében elszedték a kölcsönadott töke 
sokszorosát rövid idő alatt. Ez a kamat 
volt az a szörnyű Kiméra, mely eladóso
dásunk pillanataiban ott terpeszkedett a 
nyakunkon és szivta a vérünket, a ve
lőnket és minden erejével tönkre akarta 
tenni a szerencsétlen áldozatát, amely 
törekvése — sajnos — nagyon sok eset
ben sikerült is neki. Rengeteg a száma 
azoknak az áldozatoknak, akiket a ka
mat nevű szörny tett tőnkre és állitott 
félre az élet utjából. Sokszor nem is az 
a tőke volt fontos, amivel az adós tar
tozott a hitelezőnek, hanem a velejáró 
kamat, amely napról-napra nőtt, duzzadt

tett vetőmagvak kiosztásával is kí
vánjuk fokozni.

Mindezek a dolgok természe
tesen újítások, amelyek akkor vál
nak népszerűekké, ha azokhoz a 
lelkekben meg van a kellő fogé
konyság. Hogy ezt a fogékonysá
got felkeltsük, a földmivelésügyi 
kormány minden lehetőt megtesz a 
mezőgazdasági szaktudás gyarapitá
sára. Mezőgazdasági szaktudásunk 
fejlesztése érdekében meghozunk 
minden áldozatot és az eredmény 
mutatkozik is, nap-nap után örven
detesen tapasztalom, hogy a ha
ladni vágyó, müvelt gazdák száma 
szaporodik. Ez az életcsira, ami 
meghozza mezőgazdaságunk újjá
születését, eljuttat bennünket a fel
támadáshoz. Ha azután a tanulásra 
való készséggel párosul földmivelő 
népünknél az erős akarat, rövid 
idő mulva eltudjuk tüntetni a pusz
tulásnak, a halotti állapotnak min
den nyomát. A dermesztő tél után 
beköszönt hozzánk is a rügyfakasztó 
tavasz s a kalászt érlelő nyár a 
maga minden áldásával.

és terjedt addig, amig elérte és túllépte 
a tőke nagyságát és amig végre teljesen 
lehetetlenné vált a kifizetése az adós 
részéről.

Emlékezzünk csak vissza azokra a 
nemrégi időkre, amikor még az uzsorá
sok és az uzsorabankok, megfelelő ingó
ságok letétbehelyezése mellett heti 2 — 3 
% os kamatot követeltek és kaptak a 
megszorult áldozattól. De az üzlet tulaj- 
donképeni jósága az uzsorásra nézve 
csak ezután kezdődött, amikor ez a heti 
2% felnőtt egy év alatt 104%-ra, tehát 
túlhaladta a kölcsönadott  tőke nagysá
gát és amikor a szerencsétlen adós már 
nem birta visszafizetni és inkább ott
hagyta veszni jó egynéhányszor többet- 
érő holmiját az uzsorásnál. Igy került a 
lassanként lerongyolódó magyar közép
osztály ingóságai, értékei az uzsorások 
raktárába, ahol kezdve a szőnyegtől, 
butorokon, írógépeken, képeken kérész-

tül egészen a legszükségesebb ruhákig; 
és ékszerekig minden föl volt halmozva. 
Ez a rengeteg fölhalmozott érték termé
szetesen nagyrészben ott maradt végleg 
az uzsorás raktárán, merthiszen azért volt 
olyan magas a kölcsön után megállapi
tott kamat, hogy a megszorult áldozat 
lehetőleg ne tudja megfizetni. Már előre 
számoltak azzal, hogy a letétbe helye
zett érték . ugyis ott fog maradni a rak
táron, tehát a kölcsönösszegét ugy álla
pitották meg, hogy az áru eladása ese
tén többszörösen fedezve legyenek. Igy 
pusztultak el lassankint a középosztály 
hosszu időkön keresztül és véres verej
tékkel megszerzett értékei és igy híztak 
föl az uzsorások miliomosakká és házi
urakká abból az üzletből, amelyet még 
apjuktól örököltek, aki legjobb esetben 
rongyokkal, vagy ócskavasakkal keres
kedett.

A kamat nem kimélt senkit, aki a 
kezeügyébe került és könyörtelenül meg
fojtotta áldozatát, ha abban nem volt 
elég erő és elég szívós ellenállási képes
ség. Most azonban végre a kormány 
egyik legbölcsebb intézkedése révén a 
törvényhozás elé kerül a kamat meg- 
rendszabályozása. A törvényjavaslat sze
rint, ezentúl nem szabad többé senkinek 
évi 10%-nál nagyobb kamatot követelnie 
semmiféle kölcsönadott tőke után és aki 
megszegi ezt a törvényes rendelkezést 
arra lesujt a legszigorubb büntetés.

Örömmel kellene felkiáltanunk en
nek az intézkedésnek hallatara, azonban 
sajnos, nekünk nincs miért örülnünk, 
mert mindnyájan, akik a mai középosz
tályhoz tartozunk, már elvesztettük érté
keinket. Most előbb ujakat kell szerez
nünk, ami talán még sokkal nehezebb 
feladat, mint a régit megtartani. De a 
fiaink már örülhetnek ennek az uj tör- 
javaslatnak. örülhetnek az uzsoraka
mat megszűnésének, örülhetnek annak, 
hogy néhány pengőnyi kölcsönért nem 
kell levetkőzniük összes értékeiket és 
nincsenek kitéve annak a rettenetes ve
szélynek, hogy a kölcsönvett tőke roha
mosan nő, nő a kamat folytán mindaddig, 
amig tul nem nő a követelésen és föl 
nem falja áldozatát. Ezzel a rendelkezés
sel megszűnt a régi idők uzsoraszezonja 
is és ha még volna valahol olyan lel
ketlen valaki, aki tovább folytatja üzel
mek a horribilis kamattal, akkor azt kö
nyörtelenül ki kell irtani a társadalom
ból, mint azt a szörnyet, amely megölte 
a magyar középosztályt.

Szent Szilveszter-rend 
szallagjára.

Ma már minden kétséget kizáróan 
megállapítást nyert, hogy a forradalmak, 
kommunizmus, szétdarabolásunk és min
den testi és lelki keserves nyomorusá
gunk főeredője, nem kizárólag a világ
háború volt, hanem azé a céltudatos 
destrukció munkájáé, mely a háboru vége 
felé nyiltan és előzőleg is már titokban 
évtizedeken keresztül fertőzte és készí
tette elő a magyar talajt a pusztitás gyil
kos démonjainak.

Ez a romboló munka, mely eleinte 
tetszetős és hangzatos jelszavak leple 
alatt takarva titokzatos csendben indult, 
észrevétlenül mérgezte a lelkek millióit 
és a szabadelvüség szomorú korában ju
tott teljes uralomra és évek hosszú so
rán át fojtogatta daléit magyarságunk 
hörgő torkát.

A hírhedt ,liberalizmus“ dühöngése 
közepette roppant össze a magyar tör
ténelmi középosztály és vált földönfutóvá 
vagy a hivatalok szánalmas Írnokává. 
Ekkor lett a magyar földmives és iparos
polgár: világproletár és irodalom, tudo
mány és művészet: üzlet. Ezen gyászos 
évek alatt dűlt meg a keresztény nem
zeti eszme, a hazafias valláserkölcsös 
gondolkodás, a hagyományos Istenfélő

lem és tekintélytisztelet és vált a frázis 
liberalizmus kapzsi martalékává.

A szellemi és egész társadalmi éle
tünkben beállott az erjedő nagy rotha
dás, megrendültek a szilárd alapok, mi
ket eddig oly biztosnak hitt az egész 
világ. A klassikusokat kiszorította Renan, 
Zóla és Strindbergék modern pogány
sága, a természettudományban bevonult 
Darvin és Hackelék áltudományossága, 
a bölcsészeibe beférkőzött Spencer, 
Nietzsche, Wilde és Schopenhauerék 
pesszimista filozófiája és a művészetben 
olt meztelenkedett a naturalizmus és 
futurizmus erkölcstelensége.

A sajtó, az irodalom, szinházak, 
képtárak és szalonok versenyezve ter
jesztették e bomlasztó miazmás légkört 
és raffinált ügyességgel alakították át a 
magyar társadalmat ördögi céljaiknak 
megfelelően. Tulipános bolondnak nevez
ték a jó hazafit és ultramontán bigott
nak a vallásához ragaszkodó hivőt. Az 
egyház, a trón és a haza elpusztítása 
volt a rombolásuk főcélja. És tényleg a 
templomok lassan elnéptelenedtek, a ki
rály iránti hagyományos hüség megin
gott és gúnyos megvetés, fölényeskedő 
lenézés, sőt üldözés követett minden val
lásos, hazafias és ideális megmozdulást, 
mely nem a páhályok beleegyezésével 
indult.

Az álliberalizmus pokoli szelleme 
dominált már az egész közéletben, az 
egyéni boldogulás és érvényesülés szinte

kizárólag a szabadkőmivesség tagjai ré- 
szére volt fenntartva. Az atheizmus és 
kozmopolitizmus sivár országa lett a 
hajdani „Regnum Marianum“ és fájdalma
san emlékszünk vissza azokra a gyaláza
tos időkre, midőn ugy ellanyhult a hit
élet, hogy az intelligencia elfordulva az 
Istentől, már templomba sem járt, szé- 
gyelte hitét megváltani és elmerült a 
racionalista hitetlenség boldogtalan nir
vánájában.

Ezekben a dekadens kietlen évtize
dekben poshadt és tespedt el a nem
zet erkölcsi ereje és ekkor tobzódott or
giává a gyáva hitközöny, fanatikus val- 
lásgyűlölet és piszkolódó papgyalázás. 
Igen, ekkor szivárgott be a “müvelt“ 
nyugat szellemi kloakájának szennyes 
árja és öntötte el Hunnia virágos lélek
keljét. Igen, ekkor lett hontalan és ván
dorolt Amerika sorvasztó bányáiba annyi 
sok százezer jó magyar és a Kárpátok 
szorosain Özönlött be Galicia uzsorás 
söpredéke. Ebben az időben terjedt a 
szociáldemokrácia és szaporodtak a 
korcsmaengedélyek. Majd jött a polgári
házasság, mit rövidesen követett a csa
ládi béke felbomlása, a válóperek óriási 
tömege, az öngyilkossági járvány és az 
eddig ismeretlen egyke és semmike.

A látszólagos közgazdasági siker 
és nagy felvirulás nem tudta eltakarni e 
sötét bűnöket és a szegény nemzet ön
tudatlanul rohant a teljes megsemmisü
lés utján,

Az ország ezen erkölcsi mély sűlye- ' 
désében is támadtak-oly férfiak, kik nem 
úsztak a rohanó árral, hanem meglátták 
a végzetes veszélyt, dacoltak koruk pes- 
tises levegőjével, küzdtek ezer gunnyal, 
gáncscsal és tajtékzó gyűlölettel; kiálltak 
a közélet porondjára és a keresztény 
nemzeti eszme megmentése érdekében 
igyekeztek felébreszteni az alvó magyar 
társadalmat az álliberalizmus rettenetes 
kábultságából. Zichy Nándorok, Apponyi 
Albertek, Gieszvein Sándorok, Haas Ivo- 
rok és Ugron Gáborok és dicső társaik 
voltak a politika forumán a nagy ébresz
tők és a templomok szószékein Prohász- 
kák, Tomcsányi és Banga páterék hoz
ták pezsgésbe az elernyedt fád sziveket, 
kiknek fáradhatatlan, lelket és nemzetet 
mentő apostolkodását ki egészítette a 
magyar vidéknek még hitéhez és erköl
cseihez hü maradt egynéhány apostola.

A legnemesebb munka megindult, 
de azonnal akcióba lépett a .‧. mafia 
földalatti hatalma és megmozdult az 
internacionálé és radikalismus különféle 
szerve is és ebben az egyenlőtlen küz- 
delemben lekésett a szervezetien fehér 
sereg, a pokol kapui gyüzedelmeskedtek: 
a Patróna Hungáriás nemzeti lobogót 
sikerült a fekete sárba taposni. A világ
háborut követő e forradalom tulajdon
kép csak perfektuálta ennek a 30—40 
éves vakoló rendszernek munkáját, mely
nek eredménye, mint tudjuk, a kommu
nizmus, feldarabolásunk és katasztrófális 
nyomorúságunk lett,

Felelős szerkesztő és kiadó: Szántay István
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Wabrosch Béla kitüntetése.
Husvét hétfőjén a délelőtti szent

misét Páyer János putnoki esperes, püs
pöki helynök végezte Upponnyi József 
adminisztrátor és Demeter Bertalan s. 
lelkész assziszlálásával. A szentmise alatt 
a Mária kongregáció hölgyeinek művészi 
éneke keltett áhítatot a templomot zsú
folásig megtöltő hivekben. Egyesületek 
részéről a Róm. Kat. Olvasókör, az acél
gyárig tisztikaszinó és Olvasóegylet jelen
tek meg testületileg a templomban.

Szentmise után a püspöki helynök 
bejelenti a hiveknek, hogy XI. Pius pápa 
Wabrosch Béla ny. főmérnök, a katolikus 
kör diszelnökének stb. a szent Szilveszter 
rend lovagkeresztjét adományozta. A ki
nevezési okirat felolvasására felkérte 
Upponyi József hittanári, aki a latin szö
veget szép magyar fordításban olvasta 
fel. A püspöki helynök magas szárnya- 
lásu beszédben ismertette a nagy nevü 
pápáról, szent Szilveszterről elnevezett 
rend keletkezését, célját. Ecsetelte amaz 
okokat, melyek az adományozást ugy a 
multban, mint a jelenben szükségessé tet
ték. Rávilágitott a kitüntetettnek évtize
des kulturális és szociális működésére, 
katolikus hűségére. Isten áldását kérve 
további munkálkodására és családjára, a 
piros fekete szallagon függő nyolcágu 
aranykeresztet feltüzte Wabrosch Béla 
mellére. Az istentisztelet után a gratu
lálok tömege üdvözölte az uj pápai lo
vagot, aki meghatva köszönte meg ez 
ujabb, nem várt elismerés alkalmából 
megnyilvánult köztiszteletet és szeretetet. 
A  plébánián a Róm. Kat. Olvasókör 
nagyszámu küldöttségét vezette Lap- 
sánszky János alelnök a kör diszelnöke 
elé, akit Horváth László városi tanács
nok, választmányi tag üdvözölt a ma
gas kitüntetés alkalmából. Az oltáriszent- 
ség mélységes tiszteletéről beszélt, mely 
Wabrosch Bélának a szivét is eltöltölte 
s nemes munkára serkentette. A lelkeket 
összekötő hit és szeretet hozta össze a 
katolikus kört is, melynek évtizedeken 
át irányitója, vezére volt az ünnepelt. 
Amikor e lovagi kitüntetés alkalmából 
az ünnepség egyházi részén kivül csak 
szerény társadalmi körben adunk kifeje
zést ragaszkodásunknak és örömünknek, 
tesszük ezt azért, mert ugy kivánta ezt 
Wabrosch Béla, akinek csak néhány 
napja temettük városunkban rokonát 
Liptay B. Jenő kormányfőtanácsos, gyár
igazgatót. A templomot teljesen meg
töltő nagyszámu közönség megjelenésé
vel fejezte ki tiszteletét ez alkalomból. 
Az uj lovagra, feleségére és gyermekeire 
Isten áldását kérve fejezte be nagyha
tású beszédjét a szónok. Ezután Tamás 
József üdvözölte a Ker. szocialista mun
kásság nevében Wabrosch Bélát és kérte, 
hogy legyen mindig szószólója az ő jo
gos ügyeiknek. Az ünnepelt meghatva 
köszönte meg a szivét elérzékenyitő sza
vakat s jóleső érzéssel elmélkedik csen
des otthonában a multról, melyben Isten 

Kommunizmus rémnapjainak és ezer 
éves országunk megszállásának és meg
csonkitásának kellett bekövetkezni, hogy 
a letiport magyar lelkiség felemelkedjen 
és ráeszméljen az utóbbi évtizedek ha
lálos büneire. A dörgő figyelmeztető szó 
felébresztett, a jótékony hatása nem ma
radt el és igy prófétáink szava nem 
hangzott el hiába. A jó Isten nem hagyta 
el megtért népét, kiátkozva a szörnyű 
múltat, vezekeli keményen bűneit, lelke 
tisztul, erkölcseiben ujjászületett és Is
tenbe vetett mélységes hittel és bizalom
mal néz. a szebb magyar jövendő felé...

A lélekölő kufár farizeusok letűn
tek a közéletünk homlokáról, összetört 
a kalapács és vakoló hatalom, a sirásó 
hóhérok riadtan szanaszét menekültek. A 
nemzeti ujjászületés éveiben mindjobban 
kidomborodott II. Szilveszter pápa nagy 
ajándéka és törvényeink szerint a minden 
jognak kutforrása: a magyar korona és 
rajta fényözönben a diadalmas kereszt.

♦• *
Apostolok nélkül — ne felejtsük 

el soha — azonban nem történt volna 
meg ez örvendetes nagy változás és nél
külük hiába várjuk a feltámadást. Ezek
nek áldásos és kitartó munkája legna
gyobbrészt régi keletű, sőt egyeseknél 
évtizedekre vezethető vissza. Világiak 
közt különösen ritka az ily nemes apos
tol és mégis Salgótarján város magáénak 
mondhat ily nagy nevet: lovag Wabrosch

segitségével legjobb belátása szerint 
igyekezett dolgozni. Lélekben itt van e 
városban, régi munkahelyén s lelkének 
szerető melegével öleli át mindazokat, 
akik megértették és méltányolták szerény 
tevékenységét. A lelkes éljenzéssel foga
dott beszéd után a küldöttség tagjai 
eltávoztak s a pápai lovagot és felesé
gét, továbbá Páyer János püsp. helynö- 
köt a plébánia látta ebéden vendégül.

Hírek és különfélék
† Bellusi Baross Árpád. F. hó 

1-én rövid szenvedés után váratlanul halt 
meg bellusi Baross Árpád a szécsényi 
járás nyug főszolgabírója, m. kir. kor
mányfőtanácsos, a Ferenc József rend 
lovagja, a polgári hadi érdemkereszt tu
lajdonosa stb. F. hó 3-án hatalmas rész
vét között Balassagyarmaton temették 
az ősz megyevezért, majd Varsányba a 
családi sírboltba vittek örök nyugalomba. 
A régi vágású magyar nemes nagyur 
szolgabirót Nógrád minden nemes famí
liája gyászolja. . A gyászálók között is 
első sorban dr. Scitovszky Béla belügy
miniszter veje, Baross József megyénk 
alispánja, Baross Pál közigazgatási biró. 
A jóbarátok s távoli rokonok élén dr. 
Sztranyavszky Sándor államtitkár, Pályi 
Pál főispánunk, Mikszáth Kálmán Mis- 
kolcz főispánja és a megye minden elő
kelősége megjelent a temetésen, amelyen 
járásunk is képviselve volt. Beszédet 
mondottak dr. Csonka György vármegyei 
főjegyző, Krúdy Ferenc szécsényi kép
viselő, Szekeres Dezső szécsényi főbiró 
és dr. Frank István rimóci esperes plé
bános. A résztvevők óriási tömegéhez 
lapunk is csatlakozik.

Eljegyzés. Kottnig Elza urleányt 
eljegyezte Safranek János műszaki tiszt
viselő. 

Freiwirt Irénke urleányt (Sel
mecbánya-Illés) eljegyezte Klein József 
városi adótiszt.

Lelkigyakorlatok. P. Csák Jé
zustársasági atya, aki tavaly is itt tartott 
12 napos szentgyakorlatot, csütörtökön 
este tartotta első szentbeszédét zsufolt 
templomban. A négy napra tervezett 
szentbeszédsorozat a vasárnap délelőtti 
szentbeszéddel és közös áldozással fog 
befejeződni. (A kat. kör tagjai vasárnap 
d. e 3/410 órakor indulnak a köri he
lyiségből lobogó alatt a templomba, s a 
szentmise alatt járulnak az áldozáshoz)

Liptay B. Jenő Istenben boldo
gult gyarigazgató emlékének a helybeli 
evangélikus egyház és az evangélikus tár
sadalmi egyesületek abban a formában 
hódoltak, hogy az ő életének utolsó nagy 
és be nem fejezett alkotásához, a refor
mátus templomalaphoz küldték el azt az 
összeget, amelyet egyébként koszorújára 
szántak 100 pengő értékben.

 Béla ny. h. igazgató főmérnököt, egy
házunk és városunk kimagasló büszkesé
gét. A mi kedves jó Béla bátyánk, nem
csak a müszakiakban volt tehetség és 
mint közgazdaságunk értékes vezetője 
volt kiváló, nemcsak mit a társadal
munk irányitója volt becses nékünk, ha
nem, mint Krisztus vitéz és hüséges vi
lági katonája szerzett a legtöbb érde
meket, az ezzel oly szorosan összefüggő 
hitbuzgalmi, szociális és kulturális áldá
sos tevékenységével, mint az. említett ne
héz időkben oly sikerrel folytatott és 
mit kellőleg értékelni az előzőek isme
rete nélkül nem lehet.

Péter sziklájához szilárdan ragasz
kodva, ébren tartotta és bátran hirdette 
a hitét és öntudatos, mélységes katholi- 
cizmusával egy népes város hatalmas 
katholikus táborának, életével példát 
adott és buzdított az eleven hitéletre.

Erényekben és munkákban oly vég
telen tartalmas életének érdemeit lapunk 
mult évi számaiban — búcsúztatásai al
kalmával — kimerítően tárgyaltuk. Mél
tatása azonban nem volna teljes, ha je
len cikkünkben külön nem áldoztunk 
volna a legszebb és legértékesebb érde
mének, a valóban szilveszteri lelkületű 
nagy apostolkodásának. Ez a nagy ér
dem nem kerülte el háromszáznegyven
nyolc millió katholikus lélek legneme
sebb Atyjának legmagasabb figyelmét és 
Őszentsége XI. Pius pápa külön brévé-

Kanyarójárvány városunkban. 
A tavasz a legtöbb esetben meghozza a 
maga betegségeit. A husvéti szünidőt az 
elemi iskolákban meghosszabbították, 
mert sok gyermek kanyaróban, megbe
tegedett. Haláleset eddig nem fordult elő.

Csak tessék. A cseh-oláh határ
mentén történt oláh megszállta területen. 
Egy magyar épp a füszerkereskedésbe 
készült belépni és utánaszökött farkas
kutyáját ezzel hesegette el: Csiba te Be- 
nes, maradj künn! A legnagyobb méltat- 
lankodással hallgatták ezt a határon be
vásárlás céljából átjött cseh fináncok, 
össze sugtak-bugtak: , No de ilyet a ku
tyáját Benesnek hívja! Kapja magát a 
legbátrabb közülök, a magyar után siet, 
szalutál és megszólitja: „De uram, hogy 
esnék Önöknek magyaroknak, ha én a 
kutyámnak Kun Béla nevet adnék?!“ A 
magyar egyet sodor a bajuszán és a leg
nagyobb flegmával azt válaszolja: „Csak 
tessék!"

Értesítem T. rendelőimet, hogy 
cipészmühelyemet a fő-ucca 473. sz. alól 
a városi ujtelepre saját házamba helyez
tem át. N. b. vevőim további pártfogá
sát kérve vagyok kiváló tisztelettel: özv. 
Sajbán Rezsőné.

A Magyar Asszonyok Nemzeti 
Szövetsége salgótarjáni Osztályá
nak teadélutánja. Szinte ünnepélyes 
keretek között tartotta meg a helybeli 
Mansz szokásos havi teadélutánját f. hó 
10-én délután a róm. kath. kör díszter
mében. A kedves tea-délutánt végtelen 
finoman összeválogatott, nagyon kedves 
müsor előzte meg, melynek első száma 
Tuba Ilonka könnyekig megható szava
lata volt. Utánozhatatlan, kedves asszonyi 
bájjal szavalta el Pappváry Elemérné egyik 
klassicus szépségű versét, „Mint Jákob“
cimü költeményt. A lelkes taps után 
dr. Pataky Ernő tartott nagyon kedves 
és mindvégig igen érdekfeszitő és szel
lemes felolvasást a „Bécsi nőkről". Nagy
szerűen vonta meg a párhuzamot az 
egyes női typusok között, szép szines ké
pekkel varázsolta elénk a régi „császár 
város" sok, kedves intim vonását, mig 
a végén egy végtelen kedves fordulattal 
a magyar nőknek nyujtotta a pálmát, 
Széchenyinek egy gyönyörű körmonda
tával. A szűnni nem akaró taps utan, 
mintha csak folytatása lenne a Szép gon
dolatnak, felcsendültek Vilezsál Ricsi 
mesteri hegedűjén Godárd „Berseuse"-nak 
gyönyörű akkordjai, Rőder Alfréd mű
vészi kíséretével. Szinte hipnotizáltan 
hallgatta a kis számú de nagyon lelkes 
hallgatóság a kitűnő együttest és a ki
robbanó taps után még megismételték 
Drdla „Suvenier“-jét, majd ujbóli lelkes 
kérésre az első darabot. A szivből jövő 
ovátió elcsendesülése után, Pethő Endre 
lépett a szinre. hogy gyönyörködtessen 
művészi szavalatával. Erdős Renéé „Éjfél 
után“ c. kedves és hangulatos költemé
nyét interpretálta, nagy skálával játszva 
a hallgatóság érzelméin. Az őszinte taps
vihar után a „Vallomás“ c. bájos versi
két szavalta el még sok-sok megérde
melt tapstól kisérve. A bájos és feltűnő

izléssel összeválogatott műsor, mely el- 
sősorban dr. Halyák Zoltán Mansz titkár 
érdeme, vetekedett egy koncerttel és 
hisszük, hogy ennek folytatása is lesz, 
amikor a Mansz tagok zsúfolásig meg- 
fogják tölteni a termet, hogy gyönyör- 
ködhessenek az előadók komoly művé
szetében. Dr. Förster Kálmánné elnöknő 
szivből jövő, meleg szavakkal köszönje 
meg a szereplőknek a gyönyörű műélve- 
zetet, majd a tagok a szépen terített • 
asztalokhoz ültek a szokásos teához. Az 
izlésesen elkészitett tea után dr. Förster 
Kálmánné elnöknő mélyen megilletődve 
állott szólásra, hogy kegyeletes szavakkal 
adózzon a Mansz őszinte barátja, Liptay 
B. Jenő Öméltósága elhunyta felett. Néma 
felállással fejezték ki a jelenvoltak mély
séges részvétüket a megrendítő csapás 
felett Majd egy-két aktuális kérdés le- 
tárgyalása után elhatározták, hogy a 
„Vita-délutánt" f. hó 19-én csütörtökön 
d. u. 5 órakor tartják meg a Városháza 
tanácstermében. Az elnökség ezúton is 
kéri az érdeklődő tagokat, hogy a jel- 
zett vita-délutánon megjelenni szivesked- 
jenek s a multkor  kiosztott pontokkor 
minnél számosabban szóljanak hozzá

Záróünnepély Bocsárlapujtőn. 
A bocsárlapujtői áll. el. iskolával kapcso
latos általános ismeretterjesztő tanfolyam 
f. hó 9-én tartotta záróünnepélyét az 
iskola udvarán, amelyet a község lakos
sága annyira megtöltött, hogy nagy része 
az utcáról nézte végig az ünnepélyt. Az 
ünnepély fényét emelte dr. Papp-Szász 
Tamás földbirtokos megjelenése, akit ,a 
közönség a nép művelődése iránti érdek
lődése miatt meleg ovációban részesitett. 
A megjelenteket üdvözölte Horváth Ist
ván id. tanf. halig. valamint ő beszélt a 
tanulás szükségességéről s buzditotta a 
lakosságot, hogy a jövő tanévben tar- 
tandó tanfolyamon minél számosabban 
vegyenek részt. A mult jelen s jövő cimü 
három élőképhez a multat szavalta Hor
váth Ágoston tanf. hallgató Fedák Béla 
ig. tan. által vezetett vegyeskar kisére
tében, a jelent szavalta Kovács István 
tanf. hallg. s a jövőt Lackó Gáspár tanf. 
halig. Fedák Béla ig. tan. vezetésével a 
férfi négyeskar előadta ,A nemzeti 
zászló"-t s befejezésül még néhány ma- 
gyar dalt, ami általános tetszést s tap
sot szült.

Az egyetlen lázitó irat: E na
pokban Budapesten járt megszállt vidék
ről egy kis város hetilapjának szerkesz
tője. Ő mesélte el a következőket: Egy 
jóakarója besugta az érdemes cseh rend
őrfőnöknek, hogy ez a magyar szerkesztő 
igen veszedelmes ember, akitől még az 
is kitelik, hogy holmi konspirációba ke- 
veredik Csehszlovákia épsége ellen, mert 
lázitó iratokat tart könyvszekrényében. 
Nosza több sem kellett a vidéki közbiz
tonság jeles őrének, nyomban pár em
bert rendelt maga mellé és a legvésztel- 
jesebb ábrázattal állitott be házkutatás 
céljából szerkesztőnk lakásába. A szer
kesztő felesége először halálra ijedt, ami- 
kor férje távollétében a sok marcona 
férfiu össze-vissza hányta az Íróasztal 
irományait, felforgatta a könyvszekrényt 
és bátorsága csak akkor jött meg, ami
kor látta, hogy a rend érdemes őreinek 
orra az eredménytelen kutatás következ
tében mind jobban és jobban megnyulik. 
„Hát mondja meg asszonyom, de igaz 
becsületére, nincs egy lázitó irat sem 
könyvszekrényükben?“ A menyecske 
észbe kap: „De egy van rendőrfőnök ur! 
„Ide vele!“ és a szerkesztő felesége men
ten előkeresi és az elhült rendőrfőnöknek 
kezébe nyomja a Trianoni Szerződés ha
talmas kötetét.

Féláru utazás Budapestre. 
Április 23 tól május 12-ig szól a Buda
pesti Nemzetközi Vásár ezidei utazási 
kedvezménye. Magyarország eddig leg
nagyobb ipari bemutatója lesz az idei 
vásár. Már csak két hét választ el az 
idén április 28-tól május 7-ig tartó Bu
dapesti Nemzetközi Vásár megnyitásától. 
Természetes azért, hogy a közönség ér
deklődése már teljes mértékben fordul 
ezen esemény felé. Különösen a magyar 
vidék számára nyujt ez évben a vásár 
számos oly ipari ujdonságot, melyeknek 
bemutatása a mi lapunk olvasóit is nagy 
számban fogja a vásár meglátogatására 
késztetni. A vidéki látogatók budapesti 
utazásának elősegítésére a m. kir. keres
kedelemügyi minisztérium ezévben is hoz
zájárult az összes magyar vasutakon ér
vényes 50%-os utazási kedvezményhez. 
Fontos, hogy e kedvezmény — függet
lenül a vásár tartamától — ezután április 
23-tól egészen május 12-ig bezárólag

ben, a nekünk magyaroknak oly kedves 
és történelműnkben örökké élő szent 
Szilveszter pápáról nevezett ősrégi lo
vagrend tagjává nevezte ki és e ritkán 
adományozni szokott magas rendjellel 
tüntette ki.                   ⁎

                              *   *
Krisztus világi ősz apostola leány

falusi otthonában jól  megérdemelten, 
nyugodtan pihenhet. A krisztusi mag. 
melynek ő oly hűséges világi magvetője 
volt életrekelt és szivünk repesve örül a 
bőséges eredményen. Az intelligencia ki
engeszteli az Istent és szívesen résztvesz 
már a világi apostolkodás oly fontos és 
szükséges munkájában és hivők ezrei lel-, 
kes támogatása sem hiányzik e téren. A 
templom, nem birja már a hívek ostro
mát és uj hitközségek alakulásáról, 
templomok és kápolnák építéséről van 
szó és uj  vallásos és hazafias egyesüle
tek sora támadt, mely mind részt kér a 
végre megértett krisztusi apostolkodás 
nemes munkájából.

Az a jólismert fölényeskedő gúnyos 
mosoly eltűnt az ajkakról és a kétkedő 
Saulokból lelkes Pálok lettek.

Mi ifjabb nemzedék hálás szivvel 
köszönjük az egyház uj lovagjának év 
tizedes uttörő és hősies munkáját, mely
nek nagyrészben eredménye ez tagadha
tatlan és feltartózhatatlan uj katholikus 
reneszánsz és keresztény nemzeti fel
ébredés! Ráfael
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vehető igénybe a vásár stb. képviseletei 
és a budapesti központi vásáriroda utján 
egyenként 3 20 P.-ért beszerezhető vá
sárigazolványok alapján. A vásárigazol
vány birtokában a Budapestre utazó kö
zönség ugyan teljes áru jegyet vált a 
felutazásra, de ez a jegy vásárigazolvány 
megfelelő felülbélyegzése után egyben 
a teljesen díjtalan visszautazásra is jogo
sít. Rendelkezésre áll ezenkívül a Duna- 
gőzhajózási Társaság és a M. F. T. R. 
járatain nyujtott szokásos kedvezmény 
is, mely szerint a vásár közönsége a 
völgymenti jegy megváltása ellenében, 
ugyancsak díjtalanul utazhatik vissza ere
deti indulási állomására.

Kneipp páter 
világhírű legmegbizha- 

tóbb vértisztitó 

hashajtó pilulái 
ismét kaphatók

 Nincs többé Lehel, csak Spiru! 
Ez az eset oly lehetetlennek látszik, hogy 
okmányszerüleg meg kell neveznünk név- 
szerint a benne szereplőket is, mert kü
lönben mindenki csak adoma-számba 
venné, amelyre az a mondás illik: Még 
ha meg sem történt, akkor is jóizü do
log! De ez bizony megtörtént, még pe- 
 dig Csernakereszturon Kiss Lajos csángó 
gazdával és az eset tulajdonképeni hőse 
Suciu George ottani jegyző. Kiss Lajosék 
házában ott járt a gólya és egy pompás fiu 
gyermekkel örvendezte meg a csángót. A 
gazda azután annak rendje-modja szerint 
elment a jegyzői hivatalba és bejelentette, 
hogy fia született, akinek Lehel lesz a 
keresztneve. A jegyző nem volt a falu
ban, helyettese mindezt tudomásul vette, 
az anyakönyvbe bejegyezte és a bejelen
tésről igazolványt adott a csángónak.

Eddig még a dolog rendben lett volna 
és baj az egészből csak akkor szárma
zott, amikor hazajött a jegyző és bepil
lantott az anyakönyvbe. Nyomban be
idéztette a gazdát és rájaripakodott: 

Hallja, nem tudja maga azt, hogy e 
fajta pogány neveket, mint Lehel, Ár
pád, Attila nem szabad bejegyezni oláh 
anyakönyvbe? Elő azzal az írással, 
amit a segédjegyzö domnutól kapott!“
„Miért kell az a jegyző urnak?“

Hogy kijavitsam a gyerek nevét Spirura“ 
„Miért éppen Spirura, hát az mi a nya
valya?“ „Hát maga még annyit sem tud? 
Lehel az magyarul annyi mint: Szuszog, 
az pedig románul ugy hangzik: Spiru“ 
De már  ebbe a helyesbítésbe (?) Kiss 
Lajos gazda sehogyan sem akart bele
egyezni, igy aztán kölcsönös kimagya- 
rázkódások után megegyeztek az Alex- 
andru névben, amelytől a jegyző már 
nem tágított. Hazament a gazda és meg
állt kicsi fia bölcsője előtt: „Hát mit 
szólsz ehhez Spiru? Lehel nem lehetsz, 
mert ha magyarul szuszogsz, abból nagy 
baj származhatik a rumunyok nemes 
nemzetségére. Nagy baj fiacskám, Spiiu!“

Okos és célhozvezetö taka
rékosság. A legjobb minőségű tartós 
és finom szövetek m megvásárlását az okos 
takarékosság diktálja, mert ezek viselési 
tartama árukhoz viszonyitottan igen hosz- 
szu. Az ilyen szövetek megvételét most 
annál is inkább megtehetjük, mert a vi
lághírű Semler cég elhatározta, hogy a 
legkitűnőbb minőségű férfi és női eredeti 
angolszöveteit főlerakatában (Budapest 
IV. Bécsi utca 7.) rendkívül méltányos 
áron vásárlói rendelkezésére bocsájtja 
Ezen közel 80 esztendős üzleti múltra 
visszatekintő Semler cég maradékosztá
lyán a nagy forgalom folytán minden 
méretü legkiválóbb angolszövetek mara
dékai állanak rendelkezésére, amelyekből 
való vétel alkalmat nyujt a közönségnek 
az okos takarékosságra és a Semler mi
nőség megismerésére. Ezért nem mulaszt
hatjuk el az alkalmat, hogy felhivjuk vá
rosunk és környéken lakó igen tisztelt 
olvasóink figyelmét e körülményre, hogy 
a Semler cégnél szövetszükségleteiket 
megbizhatóan szerezhetik be.

Magyarország tükre. A Magyar 
Nemzeti Szövetség ajandéka, az amerikai 
magyarságnak. A Magyar Nemzeti Szö
vetség az amerikai Kossuth-szobor lelep- 
lezésének alkalmára Magyarország Tükre 
cim alatt egy, több mint 300 oldalnyi, 
55 képpel és 8 térképpel ellátott müvet 
adott ki és küldött Amerikába, hogy ezt 
az amerikai magyarok között több ezer 
példányban teljesen díjtalanul osszák 
szét. Amerikai jelentések szerint az első 
küldemény szétosztása már meg is tör
tént. Az értékes mü 19 fejezetben mind
azt híven és tárgyilagosan egybe foglalja 
amit Magyarország múltjáról minden igaz 
magyarnak tudnia kellene. Ilyen mü, 
amelyben jóformán minden lényeges tud
nivaló tömören és mégis népszerű és él
vezetes előadásban együtt van, még nem 
jelent meg. A magyarok eredete, ősha
zája és nyelve Magyarország történelme, 
földrajza, alkotmánya, a magyar iroda
lom, tudomány, művészet és zene, Ma
gyarország mezőgazdasága, ipara, keres
kedelme, pénz, hitel- és köz,ekedésügye, 
a magyar amerikai kapcsolatok és Tria
non gyászos következményei mind együtt 
vannak e munkában, szakszerűen és vonzó 
előadásban feldolgozva. E könyvvel a 
Szövetségnek az a célja, hogy a valoban 
hü tükörből elsősorban a külföldi, de a 
belföldi magyarság is megismerje hazán
kat. Ezt a könyvet a Szövetség anyagi 
erejéhez mérten idegen nyelveken is meg 
fogja jelentetni és nemcsak az amerikai, 
hanem a máshol lakó külföldi magyarság 
részért is ujabb magyar kiadásban és

Ha
minden egyes darabon 
rajta lenne az ára...

igen meglepődne fehér- 
neműje nagy ériekén:

Összesen.. P 1842.- tást jelent az, ha 
fehérneműje

8 férfiing.............P 9b.- Csaknem 2000
8 nőiing .. .. .. P 96.- pengőbe keiül
8 térti lábravaló P 64.- egy négytagú
8 combinage .. P 160.- csalid négyheti

16 galler .......... P 16.— fehérnemüje,
4 tct zsebkendő P 60.- bár ez a száma

32 pár harisnya
és zokni .. P 160.

16 hálóing.......... P 240.-
4 ágyhuzat .. .. P 300.- 
4 fehér asztal

dás még koránt- 
sem teljes ab- 
ból egynéhány 
darab hiányzik. 
Gondolt-e Ön

készlet.......... P 300.- erre akkor, mi*
2 színes asztal* kor fehérnemű*

készlet............P 100.- jét teljesen a
Gyermekruhák, mosónő kénye*

feherneműek .. P 100.- kedvére bízta?
Törülközők, bleggondolta*e

fürdőruhák .. .. P 100.- Ön valaha, mi-
Konyharuhák .. P 50.- lyen megtakari-

időelőtti romlás 
helyett épen kerül vissza szekrényébe? 
Ne bízza a mosónőre a mosószer megválasz
tását ! Ne engedje, hogy értékes fehérneműjét 
dörzsöljék, hiszen a dús Rinso-oldatban való 
áztatással ugyanezt a célt éri el, de egy- 

uttal nyugodt 
lehet afelől is. 
hogy sem maró- 
anyag nem éri 
fehérneműjét, 
sem o x y g é n 
vagy más fehé- 
ritőszer, amely 
a ruhát kimé- 
tétlenül fehéríti

Ami különleges ke-. 
zelést igényel, az 
tegye félre a Lux-al 

mosando fehérne-
müek közé.

még nagyobb példányszámban, ugyan
csak díjtalanul fogja közrebocsátani. Ma
gyarország tükrét a Szövetség országos 
elnöke: Percnyi Zsigmond báró, a nem
zeti zarándoklat vezetője a következő 
ajánlással adta át amerikai véreinknek: 
„Ed a könyvet szeretettel adjuk ameri
kai magyar véreinknek, hogy ők, akik 
ma hü polgárai a dicső nagy Egyesült 
Államoknak, emlékezzenek az Ó-hazára, 
amelvben valamikor bölcsőjük ringott és 
amely akkor nagy, boldog ország volt, 
de ma letiporva, megcsonkítva, ezer seb
ből vérzik és még becsületétől is meg 
akarják fosztani a rágalmazók. Magyar 
véreink tanuljátok meg ebből a könyv
ből ismerni és szeretni az Ó hazát, véd- 
jétek és segítsétek, hogy feltámadjon és 
megint boldog legyen a magyar!" Ez a 
könyv, amely nagyon hasznos szolgálato
kat fog teljesíteni a külföldi magyarság 
szellemi felfegyverzése és Magyarország 
igaza érdekében, Pivány Jenőnek, a 
Magyar Tubományos Akadémia külső 
tagjának tervezete szerint készült és 
megírásában a tervezőn kivül resztvettek 
a következő szakemberek: Dr. Ajtay Jó
zsef, Dr. Fenyő Miksa, Dr. Gombos Al
bin, Jancsó Benedek, Janossy Dénes, 
Kádas Károly, Kiss Józszef, Dr. Lamperth 
Géza, Lipthay Béla, Máthé Elek, 
Mutschenbacher Emil, Dr. Pongrácz Ala
dár, Péterffy Octáv, Sajóhelyi István, 
Szávay Gyula, Szőlőssy Zo'tán és Tanfi 
Iván. A könyv a Magyar Nemzeti Szö
vetség könyvterjesztő osztályánál (V, 
Géza u 4.) rendelhető me g és ára 6. P.

Az aggteleki cseppkőbarlang 
uj bejárójának munkálatai eredményesen 
befejeződtek. A munkákat a barlang leg
ujabb részének felfedezője Kaffka Péter 
mérnök vezetésével mult év augusztus 
20-án kezdték meg. A 130 méter hosszú 
vizszintes táróval 1928. április 4-én éjjel 
2 órakor érték el a barlangot. A küz
delmes munkálatok alatt a föld gyomrá
nak titokzatos és életveszélyes veszedel
mével kellett számolni, miket kitartó küz
delemmel lehetett csak legyőzni. Az uj 
bejáró segítségével a világhírü barlang 
Jósvafő község felöl közelíthető meg, 
könnyen, lépcsők mászása nélkül, egy 
gyönyörű fekvésű völgyből. Ez a hely 
Szin vasutállomástól 12 km-re van, ahon
nét még az idén autóbuszjáratot fognak 
indítani. A bejáró ünnepélyes felavatását 
a pünkösdi ünnepekre tervezik, amikor 
átadják azt a nagyközönség használatára

Most folynak a tárgyalások arra vonat
kozólag, hogy a barlangnak ezt a cso
daszép részét addigra villanyvilágítással  
is ellátják a jósvafői villanytelep segít
ségével.

Gyengélkedés idején, különösen 
ha a rosszullétet szorulás fokozza, a ter
mészetes „Ferenc József“ keserűviz gyors 
és fájdalmatlan ürülést, kielégítő emész
tést és kellő étvágyat hoz létre. Híres 
nőorvosok a legnagyobb magasztalás 
rnhangján irnak a valódi Ferenc József 
vízről, mert ez a kritikus korban is hosz- 
szabb időn át alkalmazható, anélkül, hogy 
kitűnő eredménye változnék. Kapható 
gyógyszertárakban, drogériákban és fű- 
szerüzletekben.

Helyesen cselekszik, ha varró
gép, tű, olaj és fonal szükségletét ná
lunk fedezi. Singer varrógép alkatrészek 
a legjobbak. Singer Varrógép fióküzlet, 
Salgótarján a róm. kath. templommal 
szemben.

Salgótarján és vidékének ke
resztény társadalmát ezúton hivjuk 
meg a f. hó 15-en a helybeli ÉME által 
rendezendő; Ébredő Napra. Az ébredő 
napon, délelőtt 11 órakor a róm. kath. 
olvasókör nagytermében propaganda 
nagygyűlést tartunk. A nagygyűlés szó
nokaiul városunkba érkeznek Buday Dezső 
ÉME eln. Lenkey Lehel ig. tag. Gáspár 
Béla titk. s több egyesületi vezérember.

minden gyógyszertárban!
Postai megbizásokat azonnal teljesit: 

Csillag Gyógyszertár, Bpest, Rákóczi-u 39.

Már csak pár napig lehet je
lentkezni a magyarok országos 
nagy római zárándoklás ára. Gyors
vonati sebességgel közeledik az a nap, 
amikor a magyar katholikusok impozáns 
tömegben indulnak útnak Olaszországon 
keresztül az örökvárosban, hogy részt 
vegyenek azon a nagy nemzeti zarán- 
dokláson, amely április hó végén, azaz 
29-én indul utnak Budapestről a biboros 
hercegprímás vezetésével. Faluk és váro
sok katolikussága versenyzik, hogy mi
nél több katolikus lélekkel képviseltesse 
magát ezen az országos zarándokláson, 
amelyben plébániák, egyházközségek, 
katolikus egyesületek, intézmények és 
vallásos társulatok kiküldöttein kivül 
magasállásu állami tisztviselők, politiku
sok, szegények és gazdagok egyaránt 
vesznek részt. Nemcsak az esztergomi 
egyházmegye hivei mordultak meg, ha
nem Székesfehér, Vácz, Szombathely, 
Kalocsa, veszprémi egyházmegyék hivei 
érdeklődnek nagy tömegekben, hogy 
részt vegyenek Serédi bíboros herceg
prímás első zarándokutján. A zarándok
latot rendező Országos Katolikus Szö
vetség minden lehetőt elkövetett, hogy 
minél simábban rendezze meg az 1928-as 
év első országos nagy nemzeti zarándok- 
lását, amely érinti: Firenzét, Rómát, Ná- 
polyt, Loretot, Bolognát és Velencét, 
amelynek részvételi dija: csekély 310 
pengő a III. osztályon, II. osztályon 470 
pengő, lll./b. osztályon pedig csak 210 
pengő. Az országos nemzeti zarándok- 
lásra jelentkezni csak április 16-ig lehet 
az Országos Katolikus Szövetségben 
(Budapest IV. Ferenciek  tere 7 III. 
lépcső, emelet 8.)

2 szobás lakást junius hó 1-re 
bérbe keresek. Cim a kiadóban.

Értesíteni a nagyrabecsült és igen 
tisztelt pártfogóimat s a nagyérdemű kö
zönséget, hogy férfi és nő szabómühe- 
lyemet áthelyeztem az Uri utca 659. sz. 
Ipartestület mellett az udvarban. Kiváló 
tisztelettel Hriadlovszky Béla.

Megérkezett a világhírű

Méräy 
motorkerékpár. Megtekinthető: Ifj. 
Timaróczky Sándor műszerésznél 
Salgótarján. Kedvező fizetési feltételek.

Szerkesztői üzenetek.
H. Gy. A versben szép gondolatok 

vannak s elszavalva a hazafias érzések 
hevülete a hallgatóságot magával ragad
hatja, de lenyomtatva igen sok verstani 
hibát mutatna. Mindenesetre kedvét ez 
ne vegye el, csak szorgalmasan foglal
kozzék a poétika szabályaival is, idővel 
reméljük külsejükben is megfelelők lesz
nek a versek.

Salgótarján r. t. város polgármesterétől, 
3705/928. szám.

Hirdetmény.
Az Országos Magyar Kereskedelmi 

Egyesülés salgótarjáni kerülete elnöksé
gének felkérésére közhírré teszem, hogy 
Salgótarjánban a m. kir. vallás és kör
oktatásügyi minisztérium által jóváha
gyandó nyilvános jellegű, két éves leány 
kereskedelmi szaktanfolyam van alakuló-
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ban, melyben a középiskola 3-4 osztályát 
végzett 14—20 eves leányok nyernek 
tovább képzést.

A szaktanfolyam főtárgyai a gépirás( 
gyorsírás, kereskedelmi könyvvitel, leve
lezés, németnyelv stb. lesznek.

A tandíj — a jelentkezők száma 
szerint — havi 10—14 pengőben van 
előirányozva, Kellő számú jelentkezés 
esetén a szaktanfolyam már a f. évi 
szeptember hó 1-én megnyilik.

Felhivom az érdekelt szülőket, gyá
mokat, akik a szaktanfolyamot gyerme
keik, gyámoltjaik részére igénybe óhajt
ják venni, hogy ezen szándékukat, f. évi 
julius 1-ig okvetlenül jelentsék be Pro- 

  hászka Lajos polgáriskolai igazgató ur
nái, a polgári iskola igazgatói irodájában.

Salgótarján, 1928. április 10.
Dr. Förster Kálmán s.k. 

polgármester.

299/1928 végrh. szám.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. 
évi LX. t.-c. 102 § a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a budapesti közp, 
kir. járásbíróságnak 1927 évi 92545/2 
számú végzése következtében dr. Szal- 
vendy Ödön ügyvéd által képviselt Au 
tomobilia Kemény és Krausz javára 308 
P. 24 f. s jár. erejéig 1928 évi febr. hó 
16-án foganatosított kielégítési végrehaj
tás utján felülfoglalt és 3000 Pengőre be
csült következő ingóságok, u. m.: Aver- 
land gyártmányú automobil nyilvános ár
verése eladatnak.

Mely árverésnek a starjáni kir já
rásbíróság 1928-ik évi Pk. 1194 számú 
végzése folytán 308 P. 24 fill. tőkekö
vetelés, ennek 1927 évi szept. hó 1 nap
jától járó 8% kamata, 1/3% váltódij és 
eddig összesen 95 P. 04 fillérben bírói- 
lag már megállapított költségek erejéig, 
Salgótarjánban a vhtást szenvedett laká
sán leendő megtartására 1928 évi április 
hó 17-ik napjának délutáni 3 órája 
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 
legtöbbet igérőnek, szükség esetén becs
áron alul is el fognak adatni.

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

Salgótarján, 1928. márc. 17 n.
Török 

kir. jbirósági végrehajtó.

Underwood irógép. Portable és 
Standard typusok 12 havi részletfizetésre 
is. Díjtalanul bemutatja Ligeti Imre, Sal- 
gótarjában Fő-ucca 303.

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


