
Ára 24 fillér Salgótarján. 1928. május hó 5

A MUNKA
A kisiparosok érdeke.
Nagyon keveset hallunk beszélni 

erről a kérdésről, akár a parlament* 
ben, akár a közgazdasági életben, 
mert sajnos a fórumok előtt rend
szerint csak a nagyiparosok érdekei 
kerülnek szőnyegre. Most azonban, 
hogy az egyik képviselő néhány 
perces beszédében szóvá tette a

dekeikkel igenis foglalkozzanak meg
felelőképen a hivatalos fórumok és 
ha az érdekeik veszélyben forog
nak, akkor habozás és miden bü
rokratizmus mellőzésével siessenek 
a segítségükre. Mert jól jegyezzék 
meg azok, akiknek csak az óriási 
nyereségeket felmutató nagyvállala-

ban lehet Magyarországon tekin
tetbe venni, kétségtelen, hogy a 
magyar ipar fejlődés alatt áll és 
ennnek az iparnak további útjait 
egyengetni és nem megakadályozni 
kell. Ott, ahol a dolgozó kisembe
rek munkája épiti föl az ország ál

lamháztartását, ott minden körülmé
nyek között szükség van ezeknek 
a dolgozó kisembereknek védelmére, 
tehát nem lehet szónélkül elmenni 
amellet, mikor a kisiparosok vé
delmet kérnek -az exisztenciájukat 
veszélyeztető kontárok ellen.

Nemzetközi Vásár.
kisiparosok ügyét is, érdemes bő
vebben foglalkoznunk ezzel a kérdés
sel, amely ezer és ezer exisztencia 
létérdekét van hivatva megvédeni. 
A kisiparosok létérdeke ugyanis 
nemcsak a fővárosban, hanem a vi
déki városok mindegyikében is ál
landóan vdszélyeztetve van, az ipar- 
nélkül működő kontárok munkája 
miatt, . akik sokszor tudással, de 
leginkább tudás és képesítés nélkül 
elveszik a kenyeret a kisiparos ke
zéből. A képviselőházban elhang
zott beszéd szerint csak Budapes
ten harmincezer kontár működik és 
veszélyezteti az iparengedéllyel mű
ködő kisiparosok érdekeit. Tessék 
ehhez hozzágondolni, hogy az or
szág. többi városaiban ehhez viszo
nyítva hány ezer és ezer kontár 
működik, akik mind kenyeret akar
nak keresni és redszerint keresnek 
is, természetesen lerontva ezáltal a 
jogosan munkálkodó kisiparos üz
letkörét- Ez ellen minden körülmé
nyek között védekezni kell. Ódá
kéit hatni, hogy az ipartörvény vo
natkozó rendeletéit a hatóságok 
kellőképen ellenőrizzék és hogy 
minden eszközzel gátat vethessenek 
a kontárok elszaporodásának.

Magyarországon az ipar soha
sem volt valami nagyon elkényezte
tett gyermeke a pénzügyi kormány
zatnak és természetesen ezzel pár
huzamosan az iparosok érdekeit 
sem yiselték túlságosan szivükön az 
illetékesek, Azonban, ha az ipar 
fejlesztése, kiépítése és megnagyob- 
bitása érdekében nem is tesznek 
semmi olyan segitőintézkedést, amely 
elősegítené a magyar ipar fejlődé
sét, a dolgozó kisemberek hatalmas 
tábora megérdemli, hogy az ő ér

tok, a hatalmas jövedelmeket hajtó 
exportok és a protekciós kijárások 
tömege fontos, hogy a mai Cson- 
kamagyarországon a kisemberek ér
deke a legfontosabb, azoké a kis
embereké, akik két kezük munká
jával nmcsak a saját betevő falat
jukért, hanem Magyarország meg
gazdagodásáért és föltámadásáért is 
küzdenek. Ezekre a dolgozó embe
rekre, melyeknek nagy százaléka 
a kisiparosokból áll, érdemes né
hány hivatalos szót vesztegetni és 
ennek’ a néhány hivatalos szónak 
kell megvédeni a kisiparosokat a 
kontárok működésétől és konkur
enciájától is,.

Kérdezzék csak meg a kisipa
rosokat azok, akik minden ilyen 
kérdés megtárgyalásánál csak moso
lyogva legyintenek, hogy milyen 
életkörülmények között tudják to
vább folytatni mesterségüket? Majd 
hallani fogják a már jólismert pa
naszok újabb sorát, hogy rengeteg 
az adóteher, kevés a haszon és 
még kevesebb a kereseti lehetőség, 
mert őrült nagy a konkurrencia és 
aki tisztességes munkával akar meg
élni, annak verejtékeznie kell, hogy 
a sokféle adók után még maradjon 
valami a jövedelemből kenyérre és 
ruházkodásra. Ezt a kérdést érde
mes hosszabb megfontolás tárgyává 
tenni és nem is lehet egy parla
menti felszólalással elintézettnek 
venni. Ide mélyebbre ható intézke
dések kellenek, olyanok, amelyek a 
kisiparosok érdekei mellett tekin
tettel vannak a magyar ipar lassú, 
de fokozatos fejlődésére is. Mert 
hiába vagyunk agrárállam, hiába 
hangoztatják folyton, hogy az ipar 
érdekeit csak másod és harjnadsor-

Ünnepélyes keretek között nyitotta I 
meg a kormányzó az elmúlt szombaton 
az ezidei Budapesti Nemzetközi Vásárt. 
A magyar iparnak és kereskedelemnek . 
erre a nagy felvonulására méltán büszke 
lehet Csonkamagyarország, amely ezzel 
is dokumentálja élniakarását, dokumen- 
rálja azt a szívós akaratot, amely nehéz 
körülmények között is dolgozni és al
kotni óhajt a hazáért. Már a megnyitás 
impozáns keretei is arra mutalnak, hogy 
jelentőségében és méreteiben az id -i 
Nemzetközi Vá*ár (elüimu’ja az eddig 
tartottakat. Az előkelőségek- sorában 
nemcsak a kormány két képviselője je
lent meg, hanem úgyszólván teljes szám
mal megjelentek a Budapesten akreditált 
követségek és konzulátusok vezetői, 
nemkülönben a magyar közélet számos 
kitűnősége.

Mikor a kormányzó megérkezett, 
ezeknek, jelenlétében üdvözölte őt a 
Nemzetközi Vásár rendezőbizottsága ne
vében Belatiny Artúr. A kormányzó az 
üdvözlő beszédre adott válaszúban leszö
gezte, hogy á csak nemrégiben lezárult 

I mezőgazdasági kiállítás után ime újabb 
nagyjelentőségű kiállítás nyílik meg Bu- 
danesten: az ország iparának és kereske
delmének kiállítása. A magyar termelő
munka e nagy bemutatóját komoly jelen
tőségű ténynak minősítette a kormányzó 
s a vásárt egyrészt mint propagandaesz
közt méltatta, másrészt iparunk és‘ke
reskedelmünk haladása kétségkivüli bi
zonyítékaként állította be. Kijelentette, 
hogy a Nemzetközi Vásár mintegy cá
folása annak a kishitűségnek, amely a 
konjunktúra időleges elhanyatiásából sötét 
és végzetes jeleket olvas ki az egész 
magyar ipar és kereskedelem jövőjére 
vonatkozólag. Ugy látja, hogy csügge- 
désre ok nincs, hiszen a külföld is évről 
évre nagyobb érdeklődéssel fordul a 
budapesti árumintavásár felé, Magyaror
szág már csak helyzeténél fogva is arra 
van hivatva, hogy a Kelet és Nyugat 
árucseréjének legfőbb Színhelye legyen. 
Nagy és komoly hivatás ez, mert nem 
szabad elfelednünk, hogy jövő boldogu

lásunk elsősorban' a termelésnek minden 
téren való fokozásában rejlik.

A kormányzó szavai méltóképen 
jutatták kifejezésre a Budapesti Nemzet
közi Vásár kétségtelenül nagy jelentősé
gét. A magyar ipar és kereskedelem ha
talmas arányú felvonulása mellett számos 
külföldi ország is, mint vendég szerepel 
a legújabb árumintavásáron. így többek 
között Franciaország, Japán, Jugoszlávia 
Görögország, India és Svájc állítottak 
fel külön pavillonokat, amelyekben ipari 
és gazdasági termelésük standard-cikkeit 
mutatják be. A vásár iránt megnyivánuló 
óriási érdeklődés remélhetővé teszi, hogy 
annak anyagi sikere is megfelelő lesz. 
Különösen kivánatos volna* ez, hiszen 
külkereskedelmi mérlegünk hatalmas ará
nyú passzívumának lecsökkentéséről van 
s^ó. Az anyagi siker a kiállítókon bizo
nyára nem fog múlni, hiszen főleg a 
magyar cégek az erőfeszítések végső ha
táráig mentek el. Annyi kétségtelen, 
hogy a nagyközönség óriási tömegekben 
kereste fel a vásárt már az első napok
ban is s nem valószínű, hogy a vásárlók 
száma ne lenné arányban a megnyilvá
nuló tömegérdeklödéssel. Ma a magyar 
iparnak épen országunk megcsonkítása 
s ezzel a nyersanyagok elvesztése foly
tán nagy nehészségekkel kell küzdeni. 
Ez á kiállítás azt mutatja és arról győz 
meg, hogy a magyar ipar szembeszáll 
ezekkel a nehézségekkel s nem engedi 
magát megfojtani még Trianontól sem.

S.O.S.
Az istenítéletnek is beillő balkáni 

földrengések vérzivataros hangkoásziból, 
mint a haldokló szivetlépő utolsó jajkiál- 
tása, hozzánk is clhallatszik a bolgár nép 
segélyt kérő szava. Rettenetes pusztítás 
.vonult végig Bulgárián és ex a bátorlelkü 
kitartó és szinpátikus nép, mely a háború 
alatt hősies elszántsággal harcolt mellet
tünk, most a legnagyobb elemi katasztró
fák pokoli kintengerében méltán megér-
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SIRATÓ ÉNEK.
Élettársam ,te sokszor szomorú,
De megértő, drága feleségi
Fáj-e néked is, hogy nincs már velünk 

A vágmenti ég.

Én sokszor látom a hajló fűzest
És a vágnak rohanó vízét,
Én sokszór hallgatom Inovecnek 

Háborgó szivét.

És gyakran járok a hársfasoron
S a régi szívvel észrevétlen 
Keresem azt a sápadt kis leányt, 

Mint akkor régen.

S ott talállak a körönd gátján.
Zene szól és » szürkület száll
És te reám borulsz, mint egy áléit 

Őszi vir|gszál.

Hol előszűr dobbant össze szivünk 
Nem mehetünk el. Édes, oda 
És a vágmenti eget meglátni 

fogjuk »oha,

Ó, Vág, tq megolvadt ezüstpalást, 
Bánát szőnyegén fqt a habod 
S alkonyaikor biborszinedet a 

Honvágytól kapod.

A honvágytól fakad egyre bennünk 
Gyász-rózsák fekete bozótja, 
Mely ifjúságunk minden emlékét 

Szivünkre szórja.

A Vág most réndátásos bús folyó, 
Benne nem fürdik a holdvilág 
És partján ujszinü növény sarjad: 

A halálvirág.

Most száll le az alkony kósza árnya, 
Az éjjelt oly szorongva várom, 
Ma hal meg az én ifjuszép, drága 

Vágmenti álmom.

Hallod az éj kisértetes neszét?
Csepergő felhők sírva sírnak
S keserű könnyek dagasztják vizét 

A h^llámsirnak. (

Élettársam, te sokszor szomorú. 
De megértő, drága feleségi 
Lány-ál^sidal Is most siratja 

A vágmentj ég
Ó„ sírjunk, sirjunk mind*ket|ep. 
Elült harmat legyen a könnyünk. 
Mert bezáródott örökre a mi

Szerelmei könyvünk,

Melybe együtt irtuk a dalokat 
Hold — Áranyasszony fénye mellett. 
Gyásszal befüggönyözni szivünket 

Ó, miért kellett, 
Ó, miért is kellett.., ?

Hol kicsi bölcsőmet ringatták.
Hol kicsi bölcsőmet ringatták, 
Ma arra a házra gondolok 
És rám, — tán senki sem gondol ott.

A gyorsiramu Vág nem messze 
Hömpölygőit a véli kertek alatt, 
Ma más fog benne ezüst halat.

A barackfák rég elfogytak már, 
Almavirág is gyéren akad, — 
Keserű könnytől rügy nem fakad.

Az a jóságos pap nincs meg már, 
Ki szülémhez igy szólt l lehet, 
Csak tanítassák ® gyermeket.,,

És sok iskolát jártam végig% 
Küzdés, tanulás az én múltam 
S éltem vonatja elé hulltam.

Szörnyű gázolást végzett a Sors.
A hidak fölégtek mögöttem 
És én csak a pernyét söpörtem.

Fullasztó nagy harangzúgásra

Gondolok vissza néha napján 
Nyári lugasom korhadt padján.

Mikor megkondult a vén harang, 
Akkor halt meg kis csigaházam, 
Amilyen a Vág mentén száz van.

De hol kis bölcsömet ringatták
O, mégis csak az a legdrágább. 
Ma nincs a Vág mentén ház árvább.

O, te jóságos arcú vén papi 
Arcban, köntösben megfakultan 
Én csak gyűlöletet tanultam.

O, ugy értem semmi s^m maradt, 
Mi lelkemben élne, csak láxam .
S mig vissza nem adják kis házam,*

Lázadni fogok könnyes évek 
Vészbesodrő örvénye felett 
S kezemet, mint örök tenyeret

Látni fogják a Vagon hilnan 
Ahogyan kéri légi jussát, 
Mint ma áttért pogány — Krisztusát.

Hol kicsi bölcsőmet ringatták, 
Ma arra a házra gondolok, — 
És rám, — tán senki sem gondol ott..
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a gyászoló szülők és ismerősökön kívül 
a kis barátok és iskolatársak. Egy akácfa 
tüskéje okozta halálát. A balesetet eltit* 
kolta a kis fiú s mire nagy fájdalmában 
bevallotta, már segíteni nem lehetett 
rajta, tetanus ölte meg. *

Halálozás. Dr. Kovács Jenő ugy* 
véd, a Salgótarjáni Takarékpénztár ügyé
sze 48 éves korában meghalt. A köztisz
teletnek Örvendő és nagy képessegekkel 
megáldott ügyvéd temetésén, mely ápri
lis 29-én volt, megjelent a balassagyar
mati ügyvédi kamara küldöttsége, a vá
ros vezetősége s a vállalatok, pénzinté
zetek küldöttsége és nagyszámú közön
ség. A gyászháznál az ősz rabbi imádko
zott és Schlesinger Dávid hitoktató 
gyászbeszédet mondott, az ügyvédi kar 
nevében Dr. Tibor Sándor búcsúzott az 
elhunyttól, méltatva annak emberbaráti 
és kollegiális kiválóságait. Az izr. kán
tor héber éneke után a halottat kocsira 
tették és nagy kísérettel kiszállították az 
izr. temetőbe.

Halálozás, kotessói Keller Endre 
volt földbirtokos és bérlő, f. hó 3-án életé
nek 70-ik esztendejében hosszas szenvedés , 
után, a bányatársulati kórházban elhunyt. 
Kárpáti Antal bányaintéző édes apját és 
vitéz Imrey Róbert' őrnagy apósát gyá
szolja a megboldogultban. ’I emelése ma 
délelőtt 11 órakor volt a bányatársulati 
ravatalozó helyiségből nagy részvét 
mellett. :

Május 1. A tényleges tavasz kez
detét jelenti. Valamikor az egész társig . 
dalomnak örőmnapja volt. Ma kisajátítva 
a vörös tébolytól, a tavasz szellemével el
lenkezően a pusztítás, rombolás gondo
latát dobják az ujjongó' tömegbe. Az új
ságok több országban történt vörös eről
ködésekről számolnak be, amelyek azon
ban mindenütt legyengülöben vannak és ' 
nem jelentenek komoly veszedelmet. Vá
rosunkban szesztilalom volt. Cigányzene 
szólt kora hajnaltól délig s kiráudulók 
zöld gallyas csoportjai élvezték a szép 
tavaszi napot.

Elfogták a lapujtői templomrabló
kat. A csendőrség erélyes nyomozását 
siker koronázta s a rablókat, akik györv 
gyösi cigányok, elfogták. Több rablás h 
rájuk bizonyult s a cigánybandát az . 
ügyészség fogházába szállították. A ci
gányok szaporasága és inficiált vére, 
munkaiszonya sok terhet ad a hatosa-, 
goknak, községeknek* Ahol ingyen éle
lemről, segélyekről van szó, ott tömege
sen jelentkeznek, de ha munkaalkalom 
kínálkozik, ott távollétükkel tündökölnek. 
Nem ártana külön megrendszabályozni 
Fáraó népét).

mai dr. Byelly Béla m. kir. vámőrszáza
dos vetített képekkel kisérve előadást 
tart az Északnyugati Felvidékről, melyre 
ugy a tagokat, mint a vendégeket szívesen 
Iá!ja a*. Elnökség.

MANSz kirándulás Lillafü
redre és a Hámori tóhoz. A MANSz 
miskolci leányköre Pünkösdkor nagysza
bású kirándulást rendez a Miskolc köze
lében fekvő Lillafüredre és a Hámori tó
hoz, melyre a Salgótarján osztály tagjait, 
leányait és a kiránduláson résztvevők 
hozzátartozóit meghívta. A kirándulás 
tervszerint a következő: a vidéki vendé
gek május hó 26 án szombaton délután 
és este érkeznek Miskolcra. Szombaton 
este a miskolci Népkerti kaszinó helyisé
gében ismerkedési estély lesz, melyen az 
egyes MANSz kánykörök énekkarai sze
repelnek, mig más csoportok magyar 
táncokkal, vagy szavalattal vesznek részt. 
Utána tánc, de csak rövid ideig, hogy 
vasárnap reggel mindenki friss legyen. 
Pünkösd vasárnap korai istentisztelet 
(kath. evang. és ref. templomokban), utána 
külön vonaton a szép magas hegyi-pályán 
kimegy a társaság Lillafüredre. Ebéd ott 
készül kint az erdőben. A csonkaország 
egyik legszebb pontján á virágos erdő
ben, többszáz magyar leány gyűlést tart. 
Néhány komoly leánykori problémáról 
lesz szó röviden, azután a Szinva forrás 
megtekintése, csónakázás á Hámori-tavon, 
a gyönyörű cseppkőbarlang bejárása, 
vagy a Szent-Léleki romok, örvénykő 
megmászása, szabadon választható cso
portos szórakozás vár a résztvevőre. Dél
után zenekar is lesz és kint a szabadban 
tánc. Este feldíszített lampiónos kü’önvo- 
nattal megy vissza Miskolcra a társaság. 
Este, vagy másnap reggel lehet haza 
utazni. A résztvenni szándékozók szá
mára kedvezményes vasúti jegyet kér a 
központ a Máv Elnökigazgatóságától. A 
Lillafüredi kis vasút szintén kedvezményes 
jegyet ad. A miskolci MANSz gondos
kodik a vendégek ingyenes elszállásolá
sáról, igy kevés kiadással szép kirándu
láson vehetnek részt. Ahol van még nép
viselet, onnan a lányok jöjjenek népvise
leti ruhában is. Ahol még nincs a leány
kor megalakítva, onnan is jöhetnek a 
lányok, legalább megismerik ezt a mun
kát és kedvet kapnak hozzá. Az Elnök
ség kéri a résztvenni szándékozó tago
kat, azok hozzátartozóit és barátjait, 
hogy részvételüket f. év május hó 14-ig 
dr. Halyák Zoltán Mansz titkárnál beje
lenteni szíveskedjenek, hogy a ■ vasúti 
jegy és elszállásolás miatt az előkészüle
tek megtétessenek.

Halálozás. Neuschl József Bélát 
a bányatelepi el. iskola IV. o.-nak tanuló
ját kísérték ki a temetőbe, f. hó 3-án

sét és úgyszólván az egész ország meg
mozdult, hogy résztvevő szívvel segítsé
gére siessen a bulgár népnek. A magyar 
közvélemény teljes rokonszenvévcl fordul 
a miniszterelnök felesége által vezetett 
segélyakció felé és a társadalom tehetős 
tagjai kétségtelenül mindent meg fognak 
tenni a maguk részéről, hogy a szeren
csétlen bolgárnemzet 
napjaiban hathatósan érezze a magyar 
szív melegét és hogy minél kevesebb 
veszteséggel szenvedhesse el a titokzatos 
elemicrő borzalmas csapásait.
Az emberiség hite minden ilyen nagyobb 
elemi csapás után megrendül és reményű
ket vesztik még azok a bízók is, "akik 
örök optimizmussal néznek a jövőbe. 
Hogyne rendült volna meg akkor a kis 
bolgár nemzetnek a jövőbe vetett bi
zalma, amikor ekkora méretű csapás súj
tott le, amugyis sok sanyargatáson ke
resztül ment országukra. Hogyne sírná
nak és hogyne jajveszékelnének, 'mikor 
az ellenséges indulatu népek gyűrűjében 
épugy magukra vannak hagyatva, mint a 
szintén megsanyargatott sorstársa: Cson- 
kamagyarország. Nekünk kell elsőknek 
lennünk, akik segitöjobbjukkal ott te- 
rcinutk és hathatós segítségben részesí
tik a szenvedő bolgárokat. Minden re
ményünk megvan arra, hogy gróf Beth
len Istvánná vezetésével a Magyar Vö
röskereszt Egylet nem is fog késlekedni 
a segítséggel. Mert jajkiáltás száll felénk 
...S...O...S... Savó Our Souls ... 
Mentsétek meg a lelkeinket.. .

Mentsük meg a bolgár testvérek 
a szenvedéstől, hogy ezzel a 

gesztussal közelebb jöjjenek hozzánk, a 
magyar sorstársakhoz.

lés lesz 6-án (vasárnap) d. e. 10 órakor 
Karancskesziben, d. u, 3 órakor Lapuj 
tőn. A Budapesti központ részéről Ro- 
hály János bányásztitkar fog beszélni.

Előzetes jelentés! Folyó év má
jus hó 27—28 án (Pünkösdkor) a M.K.E 
salgótarjáni osztálya az aggteleki csepkő- 
barlangba és Lillafüredre rendezi hiva
talos kirándulását. Részvételi dij Kár
pát Egyesület arcképes igazolvánnyal biró 
tagoknak 16 P,, igazolvány nélküli ta
goknak és nem tagoknak 32 P. Jelent
kezési határidő (május 14) a hivatalos ve
zetőnél. Kaszper Kálmán Iskola u. 132.

Turisták. Május hó 13-án évnyitó 
hivatalos kirándulásunk Hollókövárára, 
ahol aznap tartja központunk vándorgyű
lését. Indulás a főtéri állomásról vonattal 
Mátraszőllösig reggel 5 órakor. Útirány: 
Mátraszőllős— Garab — Hollókő. Vezető: 

Förster Kálmán. — Mindenkit szive
iét az elnökség. —
Májusi ajtatosság. E hóban min- 

cste (vasárnap kivételével) 7 óra- 
Szűz Mária tiszteletére litania van a 

kath. templomban. Az esztendő legszebb 
hónapját az Isten-anya különös tisztele
tére szenteli a katolikus egyház s a hívek 
nagy ragaszkodása ezen aitatosságokhoz 
bizonyítja a lelkekben élő nagytiszte-

Kedvezményes vasúti utazás 
Szentkutra és a Mátrába. Örömmel 
értesítjük olvasóinkat, hogy a Máv a 
a helybeli állomásfőnökség előterjeszti'' 
sére kedvezményes jegy használatát en
gedélyezte a mátrai kirándulók részére. 
Ugyanis ezután Salgótarjánból és Salgó
tarján főtérről féljeggyel lehet utazni. 
Párádra, Nagybátonyba és Matraverebély-' 
szentkuti kolostorba. A menettérti jegy 
aznap érvényes, amidőn az utazás meg
kezdődött s odavissza egyszerre váltandó. 
A jegyek ára* Salgótarján-Parád II. 2. 
III. 1’40 P., Salgótarján főtér-Parád II. 
2 III. 1’40 P., Salgótarján-Nagybátony
II. 70 III. 50 í., Salgótarján főtér-Nagy- 
bátony II. 1 P. HL 60 (., Salgótarjan- 
Mátraverebély-Szentkut kolostor II. 1 P.
III. 60 f., Salgótarján főtér-Mátraverebély 
Szentkuti kolostor II. 1’20 P., 111. 80 I? 
Bővebb felvilágosításokat az állomások 
falragaszai nyújtanak.

Undcrwood írógépek, Indián mo
torkerékpárok és Opel autók vételköte
lezettség nélküli bemutatása és díjtalan 
próbautak. Ligeti Imre, Starján FŐ-u. 303. 
Feltűnően előzékeny fizetési feltételek,

„Flórís-nap“ a bányánál. A 
maga egyszerűségében is grandiózus mó
don juttatta kifejezésre a Salgótarjáni 
Kőszénbánya R.-t. tisztikara, altisztikara 
és munkássága szeretett főnökük Róth 
Floris bányaügyifőtanácsos, bányaigazgató 
iránti tiszteletét és ragaszkodását név
ünnepe alkalmából. Délután 5 órakor kö
zel ’OO tagú küldöttség kereste fel Ömél
tóságát, hogy a bányatisztikar ragaszko
dását és őszinte tiszteletét tolmácsolja. 
Meleg és keresetlen szavakkal tolmácsolta 
jókivánatait az altisztek nevében Kendler 
Ferenc főaknász, akinek mélyenszántó 
beszédben válaszolt az ünnepelt.- Majd a 
vendégszállóba ment át Öméltósága, ahol 
a hölgyek nevében Schreiner Jenőné üd
vözölte kedves, szívhez szóló szavakkal 
és egy gyönyörű csokorral. .Majd a tiszti
kar nevében Schreiner Jenő bányafőgond- 
nok köszöntötte a szeretett.főnököt, len
dületes szép szavakkal, kérve reá az Is- 

’ ten áldását. A teálgymnázium tanárikara 
és felügyelőbizottsága nevében hatalmas 
beszédben dr. Szabó Lajos igazgató kö
szöntötte az ünnepeltet, aki az elmon
dott beszédekre mélyen meghatott sza
vakkal válaszolt. Majd felcsendült az or
gonavirágos májusi estén a „Szerencse 
fel** bájos dallama, az iparosd dárd j 
nagyszerűen fegyelmezett gárdájának elő
adásában. A bányazenekar ünnepi szá
mokkal kedveskedett Gábriel karnagy 
vezetésével. A 145. sz. „Sirály" cserkész
csapat tisztelgett kűldöttségilcg szeretőit 
elnökénél, Patay István segédtiszt veze
tésével. Láthatólag nagyon jól esett a 
fess’ fiuk tisztelgése és meleg üdvözlése 
Öméltóságának. A bánya és kohómun
kások gazdasági szövetségének dalárdája 
énekelt kedves és fülbemászó dalokat. 
Azután a baglyasaljai bányamunkások 
zenekara mutatta be szép reményekre 
jogosító játékát. Mialatt kint a szerenád 
tartott, a fogadó teremben Balta Gyula a 
bányamunkások. Illés Péter az iparosda- 
lárda nevében üdvözölt© lendületes szép 
szavakkal az ünnepeltet. A „Horlhy-in- 
duló“ lelkesítő akkordjai mellett a gratu- 
lánsok a bányakaszinóba mentek, ahol 
Öméltósága vendégül látta őket.

Öngyilkosság. Szekcress Dezső 
szécsényi járási főszolgabíró f. hó 3-án 
délelőtt agyonlőtte magát Szécsényben. 

> Tettének oka ismeretlen.
MANSz tcadélután. A Magyar 

Asszonyok ^Nemzeti Szövetségének salgó
tarjáni osztálya f. év május hó 8 án d. u. 5 
órakor a róm. kath. olvasókör nagytér^ 
mében műsoros teát rendez. Ez alkalom-
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de mii a magyarok figyelmét. A bolgárok J Maga Bethlen Istvánnő, a miniszterelnök 
egész az utolsó iehelletükig mellettünk felesége vállalta a Magyar Vöröskereszt 
harcoltak hűségeden és bátran, mindad- Egylet fölkérésére a segélyakció vezető
dig, amig Románia hátba nem támadta ■*“ xi—s- -t --
őket és nem kényszeritette a megadási a. 
Ezek a bulgárok most segélyt kérni k a 
világ minden népétől és rettenetes ba
jaikban nekünk magyaroknak kell legha
marabb segitőkezet nyújtani, a balkáni 
bajtársaknak.

Nyolcvanezer család lett földönfu
tóvá Bulgária földjén, tiz falu hever ro
mokban és a nyomor rettenetes arányait 
talán el sem képzelhetik azok, akik a 
messzctávolból értesültek ennek az or
szágnak k a tasztró fájó járói. Hiszen Bulgá
ria csuk nemrég ocsúdott föl a háborús 
kimerültségből és a maga speciális viszo
nyai miatt, nem hevei hét ki egykönnyen 
ilyen csapást éppen akkor, amikor ez a 
kisország már-már kezdett talpraállni, 
hogy megküzdjön a háborús borzalmak 
utáni élet nehézségeivel, akkor sújtott rá 
az Isten haragja és az elemi eiők borzal
mas csatája akkor ütötte ki kezéből a 
kenyeret, amikor már készült beleharapni.

Nemcsak Bulgáriát sújtotta az ele
mek titáni csatája, hanem Görögországot 
is, de nekünk magyaioknak volt szövet
ségesünk, segélykérő szavát elsősorban 
kell meghallgatnunk, hogy a rendelkezé
sünkre álló eszközökkel odasiethessünk a 
pusztítás színhelyére- cs bekötözzük a 
fájdalmas sebeket. Mikor a bulgárok ka
tasztrófájának hire megérkezett, a trianoni 
Csonkamagyarország "még a maga szó
rnom sorsában is megrendülve vette tu
domásul ennek a rokonszenves kis népnek 
borzalmas szenvedéseit és a magyar szív 
rriegmozdult, együtt érzett a szenvedő 
bolgárokkal és fölkészült arra, hogy tőle 
telhetőleg azonnal segíthessen azon a 
nemzeten, amely háborús dicsőségünknek 
és szenvedéseinknek osztályosa volt.
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Kapható már a tavaszi 
hortobágyi 

j u h t u r ó 
és 

kevert túró

védjeggyel.
5 kgr.-os vagy nagyobb bödönökben, 
postán utánvéttel az Orsz. Magy. Tej
szövetkezeti Központnál Budapest, 1, 

119./121. Horthy Miklós ut

Az Egyesült 'Keresztény Nem
zeti Liga balassagyarmati osztálya ápri
lis hó 29-én Hugyagon hazafias ünnepélyt 
rendezett. Az ünnepély . a „Hiszekegy*4 
eléneklésével kezdődött, mely után Lórik 
Béla hugyagi esperes-plébános megnyitó 
beszéde következett. A műsor tavábbi 
számai voltak: „A magyar föld imája’ 
Hajdú Istvántól szavalta Marno Amália, 
Kuruc dalok tárogatón^ előadta vitéz 
Honti János, ünnepi beszéd tartotta dr. 
Kossaczky Arnold Balassagyarmati ügy
véd, magyar dalok tárogatón, előadta 
vitéz Honti János, „Köszönt egy ember*4 
és „Nehéz homályba.44 Végváritól sza
valta Marno Amália, Rákóczi kesergő 
tárogatón előadta vitéz Honti János, 
záróbeszéd tartotta Lórik Béla esperes 
plébános, végül a közönség a Hymnust 
énekelte. Az ünnepélyen résztvett a falu 
egész lakossága társadalmi osztálykü
lönbség nélkül. A Liga balassagyarmati 
osztálya hasonló ünnepélyeket fog ren
dezni a - tavasz és nyár folyamán más 
községekben is.

Elköltözés miatt eladó, azonnal 
beköltözhető téglából épült 3 szoba 
konyha, mosókonyha, sgeiz, pince 137 
Q-öl bekerített telekkel, ára hatezer 
pengő. Tulajdonosnál, vasut-utca 672 sz.

Értesítés. A Salgótarjáni Tennisz 
Egylet választmányának határozata alap
ján hétköznaponként délelőtt 10 órától 
délután 15 óráig nem rendes tagok és 
taaulók is játszhatnak a tenniszpályán 
a következő feltételek mellett: 1) Feltét
lenül saroknélküli cipőben kell a pályára 
lépni. 2) Kísérők a pályára be nem lép
hetnek. 3) Elveszett labdákat köteles a 
játékos megfizetni. Egy labda ára l Pengő 
50 fillér. 4) Játékdijak gyermekeknek 
(csak 16 éven aluliak) 80 fillér. 5) Fel
nőtteknek 1 Pengő, ezenkívül óránként 
és pályánként 20 fillér a labdaszedö gyer
mekeknek, amely az Egylet szolgájának a 
helyszínén fizetendő. A Salgótarjáni Ten
nisz Egylet által lepecsételt jegyek érvé
nyesek és ezek mindenkor válthatók Polk 
Ferenc vendéglősnél, a Választmány.

Salgótarján r. t. város tanácsától, 
mint I. fokú, iparhatóságtól.

4304/1928. sz.

Pályázati hirdetmény.
A m. kir. kereskedelemügyi Minisz

ter urnák f. évi 73.256/1928 XIX. számú 
harmadfokú véghatározata értelmében uj 
pályázatot hirdetünk Nógrád-Hont köz
igazgatásilag egyelőre egyesitett várme
gyékhez tartozó Salgótarján r. t. városi 
zárt munkakerületben megüresedett ké
ményseprői állásra.

Felhívjuk mindazokat, akik ezen ál
lást elnyerni óhajtják, hogy az 1922. évi 
XII. t. c. 18. és 35. § aiban előirt szak
képzettségüket, eddigi alkalmaztatásukat, 
a forradalom és a proletárdiktatúra alatti 
magatartásukat, valamint megbízhatósá
gukat igazoló okmányokkal felszerelt kér
vényüket városunk polgármesteri hiva
talához 1928. évi junius hó 10.-én 
déli 12 óráig. annál is inkább adják be, 
mert később érkezett kérvényeket nem 
veszünk figyelembe.

Azon pályázóknak, akik az 1130/ 
1928. szám alatt kibocsátott első pályá
zati hirdetményre pályázati kérvényüket 
már beadták, ezen állásra ujabbi pályá
zati kérvényt nem kell benyújtani, mert 
ellenkező kérelem hiányában azokat a je
len pályázati hirdetményre is fenntartott 
pályázati kérvénynek fogjuk tekinteni.

Salgótarján r. t. város tanácsának 
1928 évi április hó 26. napján tartott 

■üléséből
Dr, Förster Kálmán s, k. 

polgármester.
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Indulók:

Érkezők:
17-45SZ. V. SZ. V.

gyors gy- gy- SZ.

mot.

gy-

gy- sz.ivezy-

v. V,

sztvegy.

1544
16-03

16*17
16 22

2009 
20-57 
18-34

21-28
21-37

é. 1H4Á
i. 1900

23 07 
23’11

vegye* 
gyors

zy- 
sz. t.

19*15 
20’48
20- 30
21- 23 

120*52

17-05 
1715 
17 40 
18’20

17’15gy.\v.
17 C5 sz. t.

43*361 
'13 46; 
.18 201 
|18*31|

11’45 gy. v. 
11*35 sz. v. 
11-35 
11-35 
13-55 
14 50 
10-30 
2513 
1434

'22*14 
22-451 „ 

................. 122’33 v. v. 
18’10sz. t,! — I — 

OQ AT'

Állomás neve Érkezik v. 
indul

Óra 
perc’

vonat | 
neme

óra vonat
perc neme

óra 1
perc j

vonat 1
neme i

1

óra | 
pőre i

vonat 
neme

óra 
perc

vonat
neme

óra 
perc

vonat * 
neme

Salgótarján főtér indul 23*52 személy 5’ 19 személy 1310 1 vegyes 13 31 gyors 17*59 személy 1932 SZ. sz. t
Salgótarján 0 22 ff 5-28Í . 1321 l n 13*40 18*19 19*41
Kisterenye 0 42 » 5’46! ,, 13.40 13 51 18*38
Mátranovák felé — 6*43 j sz. sz. t. 14* — sz. sz. t. — 22*48 sz. sz. t. *
Kálkápolna felé 4’00 vegyes 5*55| vegyes 1610 9

■ —• — —— •
Pásztó n 1 28 személy 6’19 személy 1434 vegyes 1414 gyors 19*22 személy
Hatvan ff 2 441 „ 7*111 „ 15*23 ff 14’58 20’25 21*00 gyorgy,
Szolnok felé ff 2’50 sz. sz. t. 8’34: „ 16*01 gyors -— — — 2*1’20
Miskolc felé 5 30 ff 11*28 gyors 0- - 18’53 ff 0’27 ——■ —w’
Aszód ff 322 személy 7’46.személy 1618 gyors 1528 » 20’54 21*16
Balassagyarmat felé ff 4*27 j vegyes 8 28! vegyes — _ — 21-25 motor —

Budapest keleti p. u. érkezik 5’20 személy 9‘3ü személy 1715 ! gyors 17 05 ff 22 51 személy 22*10
Gyöngyös felé indul 7 00 i " — — 19 20 személy 20 21 vegyes 2’40 — 4 05 vegyes
Eger felé • 9*30 1 ” 14’43:személy | 19*59 f*____ — 5’40 személy 22*40 személy
Miskolc felé ff 7 00 10’101 gyors | 17’40 gyors 17’55 személy 23 40 22’20
Szolnok felé ff 6*25 i - 9’45 ,

p

17 30 * 2040 9 — —— — —

Szolnok felöl érk. 22’30! SZ. V. ! 5*00 sz. v.j 8*50
Miskolc felől i

ff 22 10 gy- v. i 5’20 V. V. 9*45
Eger felől ff 22 10 ff 5’50 SZ. V.- 9 45|
Gyöngyös felől , ff 22’10 ff 5-50 n 1 9 45!
Budapest keleti p. u. indul 23 40 sz. 600 sz. 1010
Aszód ff 1’28 ff 800 ff

—
Balassagyarmat érk. 7’30 ff

—
Hatvan indul 217 4’50 sz.sz.t 8*40 9

é. 11'21 
i. 13 25
10 22Miskolc felől érk. 23’58 sz. sz. t. —

Szolnok felől V —— — X — —
Pásztó indul 3’16 sz. 5 57 ff 9 43 ff 14*29
Kisterenye ff 3 54 M 638 ff 10 20 •• 15 11
Kálkápolna felé — — — 10 04 V. V. 13’08
Mátranovák felé ff

_ 534 sz. t. 9 36 sz. t.
Salgótarján indul 4*22 szem. 7’12 ff h0 46 15’44
Salgótarján főtér • 
Salgótarján

érk. 4*34 n 722 N ,10’56 i ” 15'51

Salgótarján főtér 1

Üzlethelyiség kiadó a Karancs- 
aljai-utcában 556 szám alatt.

Indián, a magyar országutak tö
kéletes túra motorkerékpárja. Díjtalan 
bemutatás. Tegyen próbautat! Részletfi
zetési Ligeti Fő-utca 305.

Szépen bútorozott szoba, mo
dern, intelligens ur, vagy urhöigy részére 
május, 1-re, vagy junius 1-re kiadó. 
Vasut-utca 50 szám.

Budapestre utazó olvasó közön
ségünk érdekét szolgáló hasznos felvilá
gosítás* A Budadesti Nemzetközi vásárt 
megtekinteni szándékozó olvasóink fi
gyelmét arra kivánjuk felhívni jelen so
rainkkal, hogyha jól, Ízlésesen és olcsón 
akarnak öltözködni, akkor nem mulaszt
hatják el felkeresni Budapesten az 1850. 
évben alapított világhirü Semler céget 
(Bécsi-utca 7) ahol páratlan minőségű, 
eredeti angol, nemkülönben disztingvált 
ízlésű férfi és női szövetkülönlegességek 
állanak a vásárló közönség rendelkezé
sére, minőséghez viszonyítottan alacsony 
áron. A cég maradékosztályán nagy for
galom folytán, dús választéka halmozó
dott fel a fent jelzett szöveteknek, me
lyekből való vásárlás alkalmat nyújt a

közönségnek, hogy jutányos alkalmi áron 
megismerje a már szinte fogalommá vált 
Semler minőséget.

Egy ház három szoba, három 
konyha lakással eladó. Tájékoztatást nyújt 
a Salgótarjáni Takarékpénztár*.

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 köz
oktatásügyi minisztérium által jóváha
gyandó nyilvános jellegű, két éves leány 
kereskedelmi szaktanfolyam van alakuló
ban, melyben a középiskola 3—4 osztályát 
végzett 14—20 éves leányok nyernek 
továbbképzést,

A szaktanfolyam főtárgyai a gépírás, 
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 megnyílik.

Felhívom az érdekelt szülőket, gyá
mokat, akik a szaktanfolyamot gyerme
keik, gyámohjaik részére igénybe óhajt
ják venni, hogy ezen szándékukat, f. évi 
julius big okvetlenül jelentsék be Pro- 
hászka Lajos polgáriskolai igazgató ur
nái, a polgári iskola igazgatói irodájában.

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

. polgár mester.

Tekintélyes mellékkeresetet ér
hetnek el köztisztviselők, nyugdíjasok és 
hasonlók, nemes ügyben való közremű
ködéssel. Ajánlatokat „Becsületes munka" 
jeligére a főkiadóba kérünk.

Singer varrógépek kizárólag 
ná'unk kaphatók. Singer varrógép fióküz
let Salgótarján a róm. kath. templommal 
szemben.

Újabb selyem küldemény ér
kezett a HANÖYÁBA.

Keresek gőzmalmomba egy gé
pészt, kinek a lakatos munkát ii érteni 
kell, állását május 15-én elfoglalhatja.

Cserháti lAtmalom,
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