
Husvét.
Irta: Kossik István.

Közel ezerkilencszáz évvel ez
előtt indult kinszenvedéses utjára 
a názáreti ácsmester fia, vállán az 
akkori idők legmegszégyenitőbb 
jelvényével, a sulyos kereszttel, 
hogy bizonyságot tegyen az örök 
Igazságról, azt diadalra juttassa, s 
a kereszthalál által megváltsa az 
emberiséget Amikor a Koponyák 
hegyén ez az isteni rendelés be
teljesedett, akkor még senki sem 
gondolta volna; hogy a nagy római 
világbirodalom, büszke császárjai 
és polgárainak az összeomlását 
fogja előidézni, az a jeruzsálemi 
mélységes tragédia a gőgös Róma 
szemében csak egy jelentéktelen 
szürke epizód volt s a pascha va
sárnapi feltámadás a szegény ha
lászokból s embernek nem szá
mitó egyéb szegényekből álló „gyü- 
levészség" koholmánya.

A szegénységgel, alázatosság
gal, lemondással, de erős hittel 
hirdetett eszme, mint isteni örök 
Igazság győzött mindenek felett s 
a volt szégyenfa az egész világot 
meghóditó vallásnak, a keresztény
ségnek magasztos jelvényévé vált. 
Hatalommal, karddal csinált val- 
lásalapitások a nagy világegyetem
nek alig kis részét tudták meg
nyerni, sok közülök már régen 
megszünt, mintahogy megszűntek 
és. összeomlottak azok a nagy ha
talmak, birodalmak, melyeknek 
pogány császárjai üldözték a sze- 
génységet, alázatosságot hirdető 
szent|hitterjesztőit,a legkegyetlenebb 
kínzásokkal s legelrettentőbb ha- 
lálnemekkel igyekeztek őket és 

követőiket megsemmisiteni. Világ
részek teremtődtek és világrészek 
tüntek el a föld szinéről, hatalmas 
gazdag birodalmakat a feledés 
örök homálya takar, népek mil
liói éltek, alkottak és tönkretették 
alkotásaikat, világrengések, rettentő 
háboruk dultak, pusztítottak em
bert, vagyont egyaránt, különféle 
népboldogitó és népámitó eszmék 
keletkeztek, terjeszkedtek és meg
semmisültek, de Jézusnak tudo
mányt, erkölcsöt, müvészetet s ál
talában az akkori gondolkozást át
formáló tanitása már kétezer esz
tendőn át él, alapja volt az embe
riség kulturájának és az is marad 
mindörökké. Ez a tanitás milliók 
és milliók örök Hite, mely meg
erősítést nyert akkor, mikor az a 
hit a sziklába vájt sirgödör falait 
szétnyomta s megjelent belőle Jé
zus, mint az örök Igazság.

A husvét tehát Krisztus feltá
madásának, mint az isteni örök 
Igazságban való hitnek ünnepe s 
nekünk, szegény, elgyötört, tönk
retett , nyomorba taszított magya
roknak pedig erre a hitre igen 
nagy szükségünk van. Szükségünk 
van reá, mert kétszeres ellenség
gel is kell hadakoznunk. Hadakoz
nunk kell a külső ellenségek tö
mege ellen, kik országunkat szét
darabolták s ezáltal magyar vé
reink, testvéreink Golgota utját 
nyitották meg, megtiltották testvé- 
reinknek, hogy legszentebb érzé- 
süknek: magyarságuknak külsőleg 
kifejezést adjanak, elvették nyel 
vüket, iskoláikat, templomaikat 
kulturintézményeiket, ütötték, bo- 
tozták, megcsufolták őket és te 
szik ezt mindinkább nagyobb bá- 
torsággal a jelenben is, hajlékta- 
lanná, állástalanná tettek megszám- 

lálhatatlan ezreket, elvették birto
kait a gazdagabbaknak s elvették 
a szegények fertály-földecskéit s 
kitaszították őket a borzasztó 
nincstelenségbe. S ezen emberte
len eljárásuk, az igazságnak és a 
felebaráti szeretetnek • ezen felru- 
gásával még nem tartják müvüket 
befejezettnek, mert állandóan a- 
gyarkodnak, állandóan koholnak 
és terjesztenek felőlünk hazug, al
jas rágalmakat, minden törekvésük 
az, hogy az ezeréves hazánkból 
meghagyott kis csonk jaj! valahogy 
ne merjen lélekzeni, ne merjen élni.

Belső ellenségeink pedig itt
hon sorvasztják a sziveket, szitják 
az egyenetlenséget testvér és test
vér között, lelkeinkre az irigység 
undok, büzös magjait igyekeznek 
elhinteni, hogy szedjük el annak 
a magyar testvérünknek kezéből 
azt a darabka száraz kenyeret is, 
mely még valamiképen megmaradt 
 nála, meztelenre vetköztetik az er
kölcsöt, sárba tiporják a becsüle
tet és az erény szentségét, gazda
sági életünkben a hirtelen és mi
nél nagyobb megvagyonosodás, a 
Mammon arany trónusát csillogtat
ják meg a tisztességes, becsületes 
haszonnal szemben s beférkőznek 
a családi élet szentélyébe, hogy 
onnan a hófehér galambot: a bol
dogságot kiüldözzék.

» Krisztus feltámadásának ünne
pén mi elgyötört magyarok még a 
Kálvária nehéz utját járjuk, ne
künk nincs még ujjongó feltáma- 
dásunk, mi a halleluját az örök 
isteni Igazság feltámadására éne 
keljük s szivünk rejtett zugábar 
érezzük, hogy a feltámadás ma
gasztosságától a már fogyó, erőt
lenedő Hitünk miképen kap u 
erőre, uj reményre. Aki közülünk 

megérzi a Hitnek ezen megujho- 
ását, az az isteni Gondviselés felé 
agy hálatelt tekintettel fordulva 
□hászkodjék, hogy ezen isteni ado- 
mány terjeszkedjék  el az összes 
magyar véreink szivébe, hogy el 
ne csüggedjenek a nagy élet-halál . 
közdelemben, hanem feltétlenül 
tudjanak hinni az isteni örök Igaz
ágban s hazánk feltámadásában.

Mi salgótarjániak pedig, akik 
a Golgota utján a rögesebb ös-  
vényt kaptuk s akik a magyar 
szenvedéseken kivül épen a hus
vét előtt látjuk a csüggedt, szen
vedő bányászarcokat, kiknek böjtje 
egy pár év óta mindig egybeesik 
a husvételőtti, hosszu böjttel, de 
nem husvétkor, hanem csak ősz 
felé szünik meg, amikor a szénke
reslet megindul, mi minden hus
vétkor még egy külön imát re- 
begjünk az Egek Urához, hogy a 
mi bányásztestvéreinkre nézzen le 
könyörületes szemmel s az átlyu
kasztott szentséges kezével simo
gassa meg a sápadt, kiaszott, szen
vedő arcokat, hogy a feltámadás 
szent ünnepén ők is derültebb 
arccal énekelhessék a halleluját, 
csüggedő lelkükbe visszaszálljon a 
Hit, mely kivétel nélkül minden 
magyar testvér lelkében kell, hogy 
táplálja a legfőbb reménységünket, 
minden kínunk, bajunk és gyöt
relmünk megszüntetőjét a:

Magyar Feltámadást!

A sirbolt=szerzödés.
Rotnermere lord római tartózkodása 

alkalmával beszélgetést folytatott az olasz 
fasizmus vezérével, Mussolinival és en
nek a reánk nézve nagy érdekességü be
szélgetésnek részleteit közli most a világ 
legnagyobb napilapja, a Daily Mail. Eb-

A Rue de Seine-n elgondolkozva 
egy magas, elegáns férfi bolyongott.

Négy napja barangolja már ezt a 
csodás, nagy és könnyelmű várost, de 
eddig még nem tudott betelni ragyogá
sától, mert uj színek, uj ismeretlen csodák 
tárultak elé s ő ment, kiváncsi és szom
jas léptekkel s mégis valami nyomasztó 
érzéssel, amely szomoru hangulatot va
rázsolt még szomorubb arcára.

— Miért is jöttem ide? .. — Gu
nyosan befelé mosolygott. — Miért? — 
Mintha nem tudná! No igen, tanulmány
utra jött ide. Régen vágyott már Parisba, 
mert ez a város volt legcsodásabb álma! 
Most végre boldogan tapossa lihegő, tob- 
zódó földjét.

Hirtelen elpirult és szive lázasab
ban vert erre, amire gondolt. Tanulmány
utra! No, persze, hogy arra. Hát nem 
arra is? Valamit mégis nem akart elis
merni önmaga előtt: egy nő is hajtotta 
ide. itt él Párisban hat éve, mióta ő el
veszítette. Ez a nő volt életének legna
gyobb boldogságat és reménye s ezt a 
nőt veszítette el hat évvel ezelőtt s kü
lönös . . .azóta önmagát sem találja meg...

Eltemette magát a mult sírjában és 
az emlékek édes és boldog pillanatai 
körülabroncsolják a szívét.

Maga előtt látta a leányt... Igen 
a megtestesült tavasz volt Karcsú és in
gerlő bájakkal, csupa kellem, grácia. Aki 
elhaladt mellette, az megfordult utána 
Egy forró augusztusi délután volt, mikor

 megismerte s ez eldöntötte sorsát. Meg
esküdött, hogy ez a leány az övé lesz

vagy sohasem nősül meg. Igen, akkor 
érezte meg igazán, hogy azoknak van 
igazuk, akik azt tanítják, hogy igazi sze
relem csak az első látásra, rögtön szü
letik meg. Bár rajongó, fiatal diák volt 
még, de szive tele nemes és mély érzé
sekkel, kimondhatatlan szomjas vággyal 
a szerelem édes boldogsága után. Komo
lyan kezdett udvarolni a leánynak, de 
a leány hideg és közömbös maradt, sze
szélyes és kiismerhetetlen volt, máskor 
meg feltünően kedves, de minden vál
tozatában, minden szerepében uj, kívá
natos és szép.

Látta, visszaálmodta, mikor még 
otthon boldog kettesben, mint gyerekek, 
nem egyszer elpajkoskodtak. Látta szép, 
erélyes tekintetét, amikor olykor meg
szorította kezét és egy kicsit tulment a 
pajkoskodás édes határán. Hallotta a 
zongora panaszos dallamait s látta hófe
hér kezeit, mint végigfutott a sima bil
lentyűkön s ő ott állott mellette és do
bogó szivvel boldogan figyelte játékát. 
A séták, a kirándulások is be törlek az 
emlékezés kapuján.

A szinház, a tánc és estélyek má
moros izgatottsága, az álmatlan éjjelek 
édes vergődése . . . minden ... minden ... 
S amikor már tele volt az a nagy és 
érzékeny szív fékezhetetlen és tüzes 
szenvedéllyel, nem bírta tovább... és 
bevallotta neki, hogy nagyon szereti és 
hogy mindig szeretni fogja. A leány nem 
is felelt és élénken maga előtt látta, 
— mint akkor is, — hogyan meredt 
szótlanul maga elé, mint egy hideg már- 
ványszobor.

Miután azonban nem egyszer és 
még hevesebben ismételte meg ezt a ki- 
 nos és komoly jelenetet, a leány kissé 

kegyetlenül kijelentette, hogy nem sze-
reti és így sohasem lesz a felesége, S

mikor utolsó reménye is rombadőlt, ak- 
kor bizott és remélt a legjobban. A sze
relmes ember a legérdekesebb ós a leg
titokzatosabb, — gondolta. Reménytelen 
szerelméről bár látszólag lemond, de 
szive titkos fiókjában véres és édes csa
tát vivnak egymással ujabb remények!. . 
Igen, emlékszik. Kinos és mégis milyen 
édes idők voltak azok! Fülébe csengett 
a leány édes kacagása, amely mindig 
olyan különösen hatott reá. Nagy, szürke 
szemei, mintha látta volna, hogy kapcso- 
lódnak az övébe észbontó gyönyörrel...

És egyszerre váratlanul minden 
máskép és olyan szomoruan történt. A 
monarchia összeomlása után nemsokára 
francia csapatok szálták meg ezt a bol
dog • földet és ujabb sebeket ejtettek a 
szivén. A francia tisztek közül egy na
gyon kellemes külsejü és nagyobbálásu 
tisztviselő rajtafelejtette a szeméi a szép 
leányon és meleg, őszinte barátságot ta
nusított. És csoda, az a büszkeszép leány 
olyan hamar viszonozta ezt a barátságot. 
A barátságból szerelem és a szerelemből 
házasság lett. És az ő reményvilága vég
kép elsülyedt a bánat tengerén! Emlék
szik, milyen kinos volt, mennyit szenve
dett! Azt hitte, hogy nem birja ki.

A leány aztán férjével ideköltözött 
Pániba és azóta akar ő feledni. De 
gyenge és tehetetlen. Olykor szinte ha
ragszik magára. Sokszor pedig előfordult 
hogy nem is gondolt reá s ilyenkor örült, 
hogy talán mégis elfelejtette. De most, 
hogy közelében van, érzi, milyen dórén 
csalja önmagát... Vagy (alán fel kellene 
keresni? Vájjon mit szólna? Eh, ostoba
ság! Csak nevetségessé tenné magát. .. 
Különben nem is tudja, hol lakik. Azóta 
ugy eltávolodtak egymástól. Soha hirt 
nem hallott felőle és ő sem adott magá
ról .,. És ha tudná, hol lakik? Nem, ak

kor sem keresné fel. Csak nem fog hat 
év után ismét, még idegenben is, egy 
ilyen fájdalmas jelenetet megismételni?! 
Soha!

De mit csinálna, ha épen most itt, 
szembe jönne vele? Elűzte ezt a gondo
latot és meggyorsitotta lépteit.

S amint igy tépelődött és a mult 
eseményeit idézte, a körülötte zugó nagy 
város zaja, az autótülkölés, a lárma, 
minden teljesen elosont mellette s csak 
arra a gondolatra rezzent össze: valóban, 
hátha véletlenül találkozik vele?!

Ettől a gondoláitól megdöbbent.
S mégis, hogy közelében tudta ma

gát, különös boldogság ömlött végig egész 
testén. Beismerte önmaga előtt is, nem
csak tanulmánvutra jött. Érezte, még 
mindig, még most is szereti. És mégsem 
akart találkozni vele. Ez a két ellenté
tes érzés, mint valami örült képzelet fu
tott végig szivében, agyában . ..

Befordult egy másik uccába, ahol 
illatos ák sorakoztak.

Az augusztusi nap a legmagasab
ban és izzóan perzselte Páris aszfaltját, 
s a fák illatai szerelmesen csókoltak el 
mellette.

Ment.
Épen egy uj házhoz ért, amikor 

annak vasrácsos ajtaján egy gyermek
labda gurult a lába elé .. . 

Felvette.
Benézett a kis kapun. Mire hirte

len egy szőkehaju, négy év körüli bájos 
leányka gazellaugrásokkal sietett felé.

— Ez az én labdám bácsi! mondta 
franciául és bájos kedvességgel,

— Nem veszem cl, kicsikém, nesze, 
itt van!

A MUNKA TÁRCÁJA
Férfikönnyek.

Irta: Heinz Vilmos.
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ből a beszélgetésből kitűnik, hogy Olasz
ország nagy szimpátiával viseltetik a meg
csonkított Magyarország iránt és abban 
a harcban, amely  a trianoni határok ki
igazitása miatt indult. Anglia után Olasz
ország mint második barátságos nagyha
talom fog nekünk segédkezel nyujtani.

Mussolini kijelentette, hogy. Olasz
ország volt az első nyugateurópai hata
lom, amely baráti jobbot nyujtott Ma
gyarországnak a barátsági-szerződés meg
kötésével Kijelentette, hogy nagy figye
lemmel kiséri Rothermere lord akcióját a 
magyar lakta területeknek Magyarország
hoz való visszacsatolása érdekében és 
megerősitette azt a hiedelmet, amely sze
rint Olaszország ebben a kérdésben a 
magyarok mellett áll. Mussolini szerint 
„A magyarok lovagias nemzet és mi ola
szok nagyrabecsüljük őket. Bár a hábo
ruban ellenünk harcoltak, ez nem aka
dályozhat meg bennünket kiváló tulaj
donságaik elismerésében. Jelenleg Ma
gyarország és Olaszország között őszinte 
barátság uralkodik és nem áll Európa 
békéjének sem érdekében, hogy egy 
ilyen nemzetet igazságtalanságok fenntar
tásával keseritsenek el. A szerződések 
szentségét fenn kell tartani, de ez az elv 
nem akadályozhatja meg a szerződés 
egyes részleteinek módosítását.  A szer
ződés nem sirbolt. A világtörténelem so
hasem ismert örökké tarló szerződéseket.“

* Mussolininak ez az érdekes nyilat
kozata reánk magyarokra nézve óriási 
fontossággal bir, mert világosan azt mu
tatja, hogy a fasiszták vezére őszintén 
mellettünk van és őszintén kivánja Ma
gyarország bajainak orvoslását. Érdekes 
Mussolininak azon kitétele, hogy „egy 
szerződés nem sírbolt." Mi is ezen a vé
leményen vagyunk már kezdettől fogva, 
azonban rá kell mutatnunk arra, hogy a 
körülöttünk lesben álló utódállamok min
den igyekezetükkel azon voltak és van
nak ma is, hogy a trianoni gyászos em
lékezetü „békeszerződés" tényleg sirbolt 
legyen a magyarság számára. Hogy ez 
nem fog nekik sikerülni bármennyire 
szeretnék is, az, kétségtelenül tisztán áll 
mindenki előtt, de nem szabad elmulasz
tani egyetlen olyan propaganda alkalmat 
sem, amellyel a külföld előtt demons
trálhatjuk a kisantant érzelmeit Magyar
országgal szemben.

Hála Istennek, abban a harcban, 
melyet igazságunk kivívása érdekében 
indítottunk, már nem állunk egyedül és 
amilyen örömmel fogadtuk annak idején 
Rothermere lord bekapcsolódását a ma
gyar ügybe, ugyanolyan örömmel kons
tatáljuk most, hogy az abszolut hatalmu 
Olaszország is mellénk állt, jól lehet a 
világháborúban kénytelenek voltunk el
lene harcolni.

Olaszország békepolitikát hirdet és 
hogy tényleg azt csinálja az kiviláglik 
azokból a barátsági szerződésekből, ame
lyeket egymás után köt a kis nemzetek
kel. Ez a politika ma az egyetlen lehet
séges ut olyan nemzetek számára, akik 
háboru nélkül is élni akarnak. Olaszor
szág példája mutatja   nekünk is az utat 
bár a mi helyzetünk sokkal sulyosabb. 
Nekünk meg kell alkudnunk egyelőre az 
adott kényszerhelyzettel és ez a kény
szerűség megköti a kezünket a további 
békés előremenetelben. De nem hagyhat
juk, hogy a trianoni szerződés sírbolt
szerződés legyen számunkra és azért 
minden erőnkkel harcolnunk kell ezen 
szerződés megváltoztatásáért.  Reményeink 
napról-napra megnagyobbodnak és mi 
most már csaknem bizonyosak lehelünk 
a magyar igazság kivivásának sikerében, 
ha olyan kél politikai világnagyság áll 
barátként Magyarország melleit, mint 
lord Rothermere és Mussolini.

Hirek és különfélék
Husvét. A keresztényvilág a tava

szi napéjegyenlőséget követő, holdtölte 
utáni vasárnap tartja a feltámadás ünne
pét, mely a fenséges megváltás ténye ál
lal a bűnös emberiség legmagasztosabb 
ünnepe lelt. A bünbánat szentsége állal a 
hivők millióinak lelke öltözik e napon 
igazi ünneplőbe s fájdalmas nagyhét 
szomorúsága után a nemes vigság bol
dogító érzete fogja el a sziveket.

Ügyvédi vizsga. Vitéz dr. Szilá
gyi Sándor ügyvédjelölt március 26-án 
tette le sikeresen az ügyvédi vizsgát Bu
dapesten. Az uj ügyvéd városunkban 
marad, akit ez alkalomból melegen üd
vözlünk.

A R. K. templom sekrestyéjében 
egy női esernyőt felejtett valaki. Igazolt 
tulajdonosa a plébánián átveheti.

Ébredő nap Salgótarjánban. A 
mindgyakrabban tartott ébredő táboro
zások és gyűlések koronájaként f. hó 
15-én vasárnap a helybeli és kerületi 
EME szervezetek ébredő napot tartanak, 
Ez alkalomból városunkba érkezik az 
ÉME jelenlegi országos elnöke Buday 
Dezső országgyülési képviselő, Lenkey 
Lehel, igazgatósági tag és még több ki
váló szónoka az egyesületnek. Az ün
nepségek sorozata délelőtt 11 órakor 
kezdődik, amidőn az érkező országos ki
tűnőségeket ünnepélyesen fogadják az 
EME helybeli vezetői, majd a vasárnapi 
istentiszteletek bevégzése után délelőtt 
11 óra után a Róm. Kath. Olvasókör 
nagytermében  propaganda nagygyűlés 
lesz. Az országos szónokok ezen alka

lomból salgótarjáni helyi / kérdésekkel 
fognak foglalkozni, amelyek között első 
helyen a szanálás, a bányászság nyo
mora a nyugdíj kérdés és a köztisztvi
selők, valamint a kisegzisztenciák meg
élhetési nehézségei szerepelnek. A gyű
les után tábori ebéd lesz a Róm. Kath. 
Olvasókör udvarán, amelynek részvételi 
dija oly olcsón lesz megállapítva, hogy 
azon a legszerényebb javadalmazásu 
egyének is részt vehessenek. Célja pe
dig az intranzigens keresztény társada
lom közelebb hozása egymáshoz. A dél
után folyamán az országos kiküldöttek 
helybeli panaszokat hallgatnak meg és 
látogatásokat fognak eszközölni. Este 
ugyancsak a Róm. Kath. Olvasókör ter
meiben műkedvelő előadást tartanak az 
ÉME műkedvelő gárdáihoz tartozók, 
amely est keretében először fog bemu
tatkozni az ujonnan alakult Érne. dalárda. 
Több hazafias szavalat, énekszám és je
lenet között előadják a „Lesz katona 
fiam" c. irredenta színdarabot. Belépő
dij nincs, csak az előirt jelvény viselése kö
telező, melyet a rendezők osztanak szét. 
Tekintve, hogy az estély ép ugy mint 
az ebéd, a keresztény társadalom össze
hozását célozza, felkérjük Salgótarján és 
vidékének keresztény gondolkodásu min
den lakosát, hogy tekintet nélkül Érne 
tagságára az ünnepségeken vegyen részt. 
Részletes program részint falragaszokon, 
részint  a helyszinen kapható műsoron 
lesz közölve.

Felhívás. A R. K. olvasókör tag
jait ezuton is értesiti az elnökség, hogy 
csütörtökön, f. hó 12-én érkezik váro
sunkba egy jézustársasági atya, hogy 3 
napos szentgyakorlatot tartson, mely idő 
alatt a katolikus köri tagok, továbbá más 
férfiak és nők is meggyónhatnak; a dél
előtti órákban lehetőleg nők, délután és 
este férfiak. Minden este 7 órakor szent
beszéd. Vasárnap reggel is lehet gyónni. 
A 10 órai szentmisén az olvasókör 
tagjai lobogó alatt vesznek részt és 
együttesen jurulnak a szentáldozáshoz. 
A záró szentbeszédet is a jezsuita páter 
fogja mondani. Vasárnap délután Saigon 
kezdődik ugyancsak három napos szent
gyakorlat, melyet ugyanaz a páter fog 
tartani.

Az Evangéliumi Nőegylet a 
keresztyén leányegyletek kecskeméti or
szágos választmányi konferenciáján ápri
lis 2-án és 3-án Markó Emma és Gáb
ler Edith tagokkal képviseltette  magát, 
akik sok és szép tapasztalatokkal meg
gazdagodva hoztak uj lendületet az egye
sület munkásságába, amelybe legujabban 
beállították hetenként szombaton délután 
6 órakor német nyelvórát is kezdők és 
haladók számára. A dijtalan nyelvórákon 
érdeklődőket is szivesen lát az egyesület.

Pápai kitüntetés. Wabrosch Béla 
ny. főmérnöknek, a Római Katkolikus 
Olvasókör diszelnökének hosszú közéleti 
működését a római pápa is méltányolta, 
amikor magas kitüntetésben részesítette, 
A szentszék eme elhatározására Wabrosch 
Béla hűséges katholikus működése szol
gáltatott alkalmat. A város egész társa
dalmában jóleső érzést váltott ki e leg
magasabb helyről jövő kitüntetés, mely
nek ünnepélyes formákban való átadása 
husvét  hétfőjén (9-én)‵ a délelőtt 10 óra
kor kezdődő, szentmise keretében fog
megtörténni. A rozsnyói püspök megbí
zásából, Páyer János putnoki esperes 
püsp. helynök fogja a kitüntetést átadni 
Wabrosch Bélának, aki ezalkalomból 
városunkba érkezik. A templomi szertar
tás után nem lesz semmiféle társadalmi 
ünnepség, tekintettel arra, hogy a kitün
tetett közeli rokonságban állott a most 
elhunyt Liptay B. Jenő kormányfötaná
csos gyárigazgatóval, A kitüntetésről is 
csak lapzártakor értesültünk s jövő 
számunkban részletesen megemlékezünk 
erről.

„Repülj fecském44 előadása le
szállitott helyárakkal husvét vasárnap 
este fél 8 órakor a R. K. Olvasókörben. 
Utána tánc.

Singer gépselyem mindenféle 
szinben kapható. Singer Varrógép fiók
üzlet, Salgótarján a kath. templommal 
szemben.

„A pécskai cígáuysoron“ 
cimü dal szerzőjének: Gróf Alfrédnek 
két uj magyar nótája jelent meg a Ma
gyar Zenei Hírlap áprilisi számában. Ezen 
kivül Chorin Ferenc finom műdala, Vá
rady  Aladárnak Dr Bereczky Sándor 
szövegére irt pompás hallgató nótája és 
Dr. Mészáros Lajosnak „Balaton“ című 
hangulatos szerzeménye találhatók a kot
tamellékletben. Vezércikket Köveskuti 
Jenő főigazgató irt: „Vajda János a ma
gyar zenében" cimmel. Külön cikk em
lékezik meg az Aether-zenéről. Hírek 
közt található Moziengedélyesek és Ze
neszerzők szövetsége közötti elvi megál
lapodás, különféle zenei hirek, beszámo
lók a zeneszerzeményekről,. megzenési-  
tendő vers stb. A Magyar Zenei Hirlap 
kapható: Klökner zenemükereskedésben 
Budapest VIII. József-körut 11. Előfize
tési ára 1 évre 15 P., félévre 8. P. ne
gyedévre 4 P. Egyes szám ára 1‧50 P.

3 szoba 3 konyhából álló ház 
eladó a Fő-uccán. Cim a kiadóban.

A kertünkben van még egy és sok
kal nagyobb, — folytatta örömmel, — 
gyere, bácsi, nézd meg!

És meg sem várta a férfi feleletét, 
megfogta kezét és bevonszolta az ud
varba. Egy gyönyörű szép és ápolt ud
varban találta magát. Kis barátnője eltűnt 
és egy szép nagy labdával érkezett vissza.

— Dobd ide nekem! — mondta és 
elszaladt, hogy elkapja.

A férfi feléje hajította a labdát és 
a leányka ‘ügyesen elkapta és édesen 
felkacagott.

— Most te!
Feléje hajította a labdát és a férfi 

is elkapta . .. Mosolyogva ment felé, meg- 
paskolta kis arcát, lehajolt és megfogta 
két húsos, gömbölyű karját.

-— Hogy hívnak, kicsikém?
—-rLujzika ... De édesanyukám min

dig Aranyosnak hív!
— A bácsi most megy, a bácsi nem 

ér rá, dolga van. De te csak játszál szé
pen tovább.

A beszélgetési egy finom női hang 
szakította félbe.

— Aranyos! Hol vagy, Aranyos?!
A hangok egész közelről jöttek. A 

férfi szétnézett.
A ház ablakában egy szép szőke 

asszony feje jelent meg s amint meglátta 
a férfit, mereven nézett rá. Szive nagyot 
dobbant és arcát vörös vérhullám borí
totta. Tekintetük találkozott. Megismer
ték egymást.

— Kálmán — mondta szinte sí
koltva,

— Margit!
És már el is tűnt az ablakból és 

örömsugárzó arccal sietett le a lépcsőkön 
a férfi felé.

A férfi beletemette forró ajkát az 
asszony puha kezébe.

— Kálmán, ön itt, Párisban?
— Még csak holnap reggelig, — ha

zudta és az egész világ forgott vele, mert 
erre a találkozásra mégsem számított.

Micsoda véletlen! Milyen kínos és 
nyomasztó lett a helyzete.. És. még most 
is., milyes szép ez a nő.. Semmit sem 
változott... Csakhogy asszony ... és másé... 
Isenem !.. Vajjon mit gondol? .. Biztos, 
hogy még itt is üldözi. . Szeretett volna 
elmenekülni, de ezt most már még sem 
tehette.

Az asszony folytatta:
— És otthon?.. Miért hallgat?.. 

Milyen boldogság ismerőst látni! Térjen 
be hozzánk, — kérlelte kedvesen.

— Nem, asszonyom, nem., Talán 
később.. Sürgős dolgok szóllitanak.. El
tévedtem az uccákban.. Talán estefelé, 
szabadkozott zavartan.

— Tudta, hol lakunk?
— Nem. Csupán véletlen.. A gyer

mek.. ez a drága, szép leányka.
— A kislányom, — mondta, — 

mindenkit szeret és olyan csintalan:
A férfi felemelte a leányka könnyű 

testét és az arcába nézett. Most látta 
csak, milyen szép és mennyire hasonlit 
édesanyjára. Az egész arca, szeme, szája, 
mosolya, minden..minden.. És a férfi 
előtt lassankint ez az arc át
változott és komolyabb, nőiesebb, idő
sebb és tökéletesebb lett. S amikor a 
gyermek arcában hűen látta édesanyja 
képmását, lassan és gyengéden tapasz
totta száját a kisleányka piciny ajkára. 
  A gyermek magához ölelte a férfi 
izmos nyakát és viszonozta csókját.

Az asszony szivében feldalolt a mult. 
Nézte ezt az embert... És amikor a férfi 
ismét a szemébe nézett a kislánynak, 
sötét szomoru szeméből hatalmas könny
cseppek buggyantak ki s mint a gyöngy
szemek, sűrűn omlottak végig szenvedő 
arcán....

Szomoru csönd.
Az asszony nem tudta nézni eze

ket a könnyeket és lesütötte szemét. A 
kis leányka zavartan, hol édesanyjára, 
hol a férfire nézett, aztán egyszerre me
részen kérdezte:

— Bácsi, miért sírsz?
A férfi nem felelt. Leengedte a 

földre és a leányka félénken elhuzódott 
és a labdájával játszott.

Az asszony megértette. Hát még 
mindig szeretne? — kérdezte magában 
— Ó ez az ember több mint férfi, mint 
más... ez hős!

— Bocsásson meg Kálmán! — 
mondta aztán megbánóan — én sohasem 
akartam megbántani.. Mindig becsültem., 
és ugy fáj még most is a maga szenve
dése. De én a szivem után indultam, 
mint más nő.. Be kell látnia., mi ugysem 
lettünk volna boldogok.

A férfi arcát, szivét simogatták és 
ostorozták is e szavak. Kiegyenesedett.

— Semmi.. ó, semmi asszonyom, 
őszintesége nagyon  megtisztel. De nem 
kérek alamizsnát, sem elégtételt.. Az én 
sebem ugy is hiába fáj önnek.

— Pedig fáj... És én csodálom önt 
Kálmán. Ugy tekintek fel önre, mint egy 
csodálatos érthetetlenségrc, mely előtt 
szánalmasan összezsugorodom.

— Érthetetlen? Pedig sohasem akar
tam az lenni. És csodál? Ó, és mások 
pedig kissé zavartnak tartanak... Igen, az

emberek olyan sokfélekép vélekednek. 
Ó, ön nagyon megtisztel, asszonyom!..

Egy kis erőltetett barátságos mo
sollyal meghajolt és kifelé indult.

A szép asszony tőrt érzett a szivé
ben. Ott volt az ajkán ez a szó: Kálmán! 
hogy visszahívja, de valami összeszori- 
totta a torkát. Mozdulatlanul állt. Nézett 
Csönd...

Hirtelen utánafutott. A  férfi már 
egy pár házat elhagyott és vissza sem 
tekintve sietett tovább. Áz asszony meg
állt.. Ismét elindult.. Lihegett.. Kálmán!
— sugta belül valami s majdnem elkiál
totta magát. De mindegy! Még valamit 
akart neki mondani.. Nem ismert ma
gára,. Olyan különös volt. Nem, nem. 
semmit sem érez.. Ő.. még mindig kő-  
zömbös neki, csak nagyon csodálja... A 
férfi eltűnt. Befordult egy másik utcába.. 
Vége!...

Az utca másik oldaláról egy férfi ; 
tartott felé: a férje... Összerezzent.

— Hát te itt, édesem? — kérdezte
— Mi történt? 

— Semmi, semmi, — felelte és li
hegett, — ugy nyugtalankodtam.. Igy 
még nem késtél.. már régen elmult a hi
vatalos idő., elibéd akartam  jönni.. Ugy 
féltem, hogy valami bajod történt...

A férj meghökkent.
— Semmi, ó semmi édesem. Nem 

hiszem, hogy olyan késő volna. Nyolc 
perccel később a rendes időnél... Kis 
csacsikáml...

Megcsókolta felesége  homlokát és 
az asszony boldogan kapaszkodott a kar
jába és siettek haza, ahol a kis leányka 
örömmel sietett édesapja karjába....
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Egyszer azt irtuk e lap hasábjain, hogy midőn eltávozik valaki körünkből akkor akarunk csak róla  

szivünk szerint irni, mert senki sem vádolhat így minket avval, hogy hizelegni akarunk, avagy hogy bizonyos hatalmi 
tekintetek befolyásolnák tollunk szántását.

Ismét eltávozott közülünk egy, akinek neve e lap élén ragyog, ismét elment egy, akinek eltávozása 
után a szivünket kell elővennünk, hogy róla, személyiségének jelentőségéről írhassunk. Neki szenteljük lapunk e külön 
részét, hogy ezeken a hasábokon örök emlékezés sorait vethessük papírra azoknak, akik szerették családjának, mun
katársainak, szeretteinek s nekünk salgótarjániaknak.

Itt vonulnak fel e sorokban életének meredeken felfelé törekvő nehéz évei, társadalmi munkásságának meg
ható jelenségei, egyházi tevékenységének buzgó, hosszu sorozata, a mérnöknek hatalmas agyvelőből kipattant technikai 

alkotásai s az ifjuságért rajongó, az őszülő fürtök alatt májust hordozó lelkének ezerszinű megcsillanásai.

Mi azonban itt az élen Salgótarján nevében szólunk, nekünk nem a részletekbe való hatolás a felada
tunk, mi a sok cselekvés, a sok nemes gesztus, a sok sok eredmény isteni harmoniáját látjuk csak; a munka váro
sának lapja a tökéletes munka diadalát látja Liptay B. Jenő életében, a munkáét, amely alkot, teremt, de ime rom
bol is. Boldogságot, nagyságot, Salgótarjánnak dicsőséget hozott ez munka, hogy az álmokba látott nagy tervek ke- 
resztül-vitelének idején letörjön egy férfi fizikumot, amely minden idegszálával, izomrostjával a jövendőkön, Salgótarján 
jövendőjén dolgozott! Fölemelő derűt, megelégedést hozott ez a munka, hogy a szivek gyorsabb dobogásának idején 
elnémítsa Salgótarján egyik legnemesebb szivét. Jó tetteket, bizalmat, megbecsülést hozott ez a munka, hogy a husvéti 
lélekbékék idején elválassza földi hüvelyétől e vármegye egyik legnagyobb lelkét.

Sohasem hallottuk, hogy bármely kérdést is másként itélt volna meg, mint a munka szempontjából, de 
ez a munkaszempont mégis át és át volt szőve érzéserekkel, amelyek ott gyökereztek valahol egy gyöngéd nőlélek 
száz színben világitó szeretetmelegében s egy kicsiny család két reményteljes vér-lélekutód rajongó ragaszkodásában.

Mint Salgótarján oly nagy sulyu vezető egyéniségének befolyással kellett birnia a vármegye s a város 
minden ügyére ép ugy mint az igazgatása alá tartozó gyár minden lüktetésére. De ő nemcsak befolyást gyakorolt, de 
munkát folytatott, hogy e város társadalma magyar, munkássága nemzeti irányu, lakói megelégedettek lehessenek s 
nem történhetett mozdulás e kérdések terén, ahol Liptay B. Jenő ne állott volna elől a tudásával, gyakorlati érzé
kével, de főként emberszeretetével felvértezve!

Az ország egyik legősibb vármegyéjének megyeháza felfigyelt, ha ez a világlátókörü homlok egy-egy 
gondolatot röppentett ki a csonka vármegye sokszor igen nehéz műszaki, népmozgalmi vagy népmüvelődési problé
máinak megoldására. 

A város legszebb része az ő igazgatása alatti telep lett, amelynek vízvezetéke, csatornázása, építkezése, 
fásitása egy rendszerető, mindenre figyelő, mindent lélekkel intéző férfi nagy akarásairól, képességeiről, tetteredmé
nyeiről beszél. A városháza volt az első, amelynek homlokzatáról szomoruan göngyölődött le a fekete lobogó, arról 
a városházáról, ahol annyiszor és annyiszor adott impulzust az alkotás megindítására, ahová mióta városháza a város
háza, senki a képviselőtestületi tagok közül nem hordott annyi munkát, annyi tettkészséget, gondolatot mint ő.

Az egyesületek, testületek hosszu sora, ahol csak Salgótarján nyomorát, szenvedését tanulmányozták, 
ahol az éhezőknek kenyeret, a munkátlanoknak munkát, a betegeknek orvost, a békétleneknek békességet kerestek, 
a vallástalanoknak Istent mutattak mind mind ott látta ezt a férfit az élen, aki az emberi elesettség és szerencsétlen
ség látásán annyiszor könnyezett! Oh, hány egyszerű szegény támogatott lakásán van kitűzve a láthatatlan gyászlobogó, 
a jó ember, a jótevő, a pártfogó elbucsuzása alkalmával!

Haza hozták őt. Salgótarjánnak élt, itt fog nyugodni is köztünk, akiknek örök büszkeségünk lesz. A 
koporsóba zárt mulandó anyagot végig viszik a gyönyörű rendezett telepen, ahol minden kő, fa az ő alkotása s a virá
gos ablakok, amiket ő tett virágossá, bucsut mosolyognak majd utána. Fölsir Salgótarjánnak tizezer szempárja; ember 
rengeteget remegtet meg a keserű emlékezés, a fájdalmas bucsu feltörő zokogása s még 1elke a szeretet szárnyain 
lebegve a magasságokból permetezi már a bucsu szellemkönnyeit, megszólalnak a salgót arjáni református templom 
szellemharangjai, amiket ugy szeretet volna itt meghallani s csak odaát hallott meg.... Sz. I.
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Liptay B. Jenő életrajza.
Született Budapesten 1878. szep

tember hó 9-én ősrégi magyar nemesi 
családból.

Elemi és gimnáziumi tanulmányait 
részben Budapesten, részben Sopronban 
végezte, ahol 1897-ben érettségi vizs
gát tett.

Korán megnyilvánult benne a mű
szaki pálya iránti meleg érdeklődés és 
hajlamát követve beiratkozott a buda
pesti József műegyetemre. Egyetemi évei 
alatt élénken résztvett különféle ifjúsági 
mozgalmakban és rövidesen a Segély
egylet elnöke lett. Gépészmérnöki okle
velét 1901-ben megszerezve önkéntesi 
éveit a haditengerészetnél töltötte, ahol 
nagybányai Horthy Miklós kormányzó 
Őfőméltósága parancsnoksága alatt álló 
torpedónaszádon teljesitett szolgálatot és 
mint önkéntes az elérhető legmagasabb 
ranggal „Maschincnmat“ vonult tar
talékba.

Önköntességi éveinek letelte után 
hosszabb ideig tartó külföldi tanulmány
utra indult. Fogékony lelke mohón szívta 
magába az uj impressziókat és tudomány- 
szomja bőséges kielégitést talált Anglia 
világhirű vasiparának szorgalmas tanul
mányozása közben. 1903-ban Amerikába 
utazott és az uj-világ legelső gyáraiban 
fejlesztette tovább műszaki tudását. Az 
„Allis Chalmers C"“ mitwaokei cégnél a 
gőzgépek és gőzturbinák, az „Americou 
Sellwerks“   pittsburgi nagy ipartelepein 
a modern acélgyártást, „Westinghouse 
et C0“ mammmut gyáraiban az elektro
mos gépek és berendezések gyártását 
tanulmányozta. Résztvett az st. louisi 
világkiállitáson, melynek befejezése után 
1904 közepe táján hazajött és a Rima- 
murány Salgótarjáni Vasmű R.-T. vezér
igazgatóságának műszaki osztályán Buda
pesten nyert alkalmazást.

Ugyanez  év végén a salgótarjáni 
acélgyárba helyezik, ahol a nagy műhely
ben, mint beosztott mérnök működik, 
később műhelyfőnk lesz, majd Jónásch 
Antal nyugalomba vonulása után a vál
lalat vezérigazgatósága öl nevezi ki a 
hatalmas acélgyár igazgatójává.

A legnehezebb időben veszi át a 
vezetést, de a kommunizmus és a Trianon 
okozta temérdek és súlyos akadályokat 
kitartó és lelkes ügybuzgóságával, alapo
san képzett szaktudásával sikerrel leküz- 
dőtte, a termelést reorganizálta és nagy 
arányokban fokozta és alig egy évtizedes 
igazgatói működése alatt, azt praktikus 
újításaival és fáradhatatlan munkájával 
a virágzás magas fokára és legmodernebb 
nívóra emelte.

Mint gyárigazgató, továbbra is te
vékeny részt vett a társadalmi különféle 
jótékonysági és kulturális egyesületek agi- 
lis vezetésében, valamint városi és me
gyei életünknek is egyik lelkes és érté
kes irányitója és tartalmas buzditó apos
tola volt: Munka, társadalmi konszoli
dáció és magyar feltámadás eszméjének 
hirdetése volt felejthetetlen beszédeinek 
kicsendülő akkordja és mély szociális 
érzését, nemes, hummánus gondolkodá
sát és páratlan jószívűségét ismerte a 
nagy gyár minden alkalmazottja, kinél 
az igazságos ügy, közérdekű cél, kultu
rális érdek, de különösén a betegek, öz
vegyek és árvák panaszai megértő barátra 
és meleg szivű fogadtatásra találtak.

Bár a kitüntetéseket sohasem ke
reste, áldásos működése nem maradha
tott észrevétlenül a legmagasabb körök 
előtt sem és a közügyek és az ipar te
rén kifejtett hözhasznu munkálkodásának 
legfelső elismeréséül a kormányzó 1925- 
ben m. kir. kormányfőtanácsossá nevezte 
ki, munkásai, tisztviselői, barátai és tisz
telői ezreinek legnagyobb örömére.

Házasságát 1908 február 29-én kö
tötte meg kubányi Kubányi Emiliával 
melyből Pál és Jenő fiuk származott.

Boldog minta házasságuk és szép 
tiszta családi életük élő, ragyogó példája 
volt a hitvesi igaz szerelemnek és sze
rető csodás megértésnek.

Betegsége mult év október elején 
kezdődött, mit először báró Korányi kli
nikáján kezellek. Nem tartottuk sulyos
nak, mint jeleztük. Karácsonyra hazajött 
de január 4-én ismét Budapestre utazott 
hol a Batizfalvy szanatóriumban legneve
sebb specialisták gyógyították, de feb
ruár 8-án már betegségében az agygyul
ladás jelei mutatkoztak, mely mindinkább 
terjedt és mult hó utolsó hetében már 
állapota válságosra fordult. Az izmos 
erős szervezet azonban ellentállt, sőt e 
hóban már a javulás - nagyobb mérvben 
jelentkezett, melyről Salgótarján és vidé
kének a nagy beteg életéért aggódó kö
zönsége örömmel értesült. Hosszu hóna
pok óta elősször kelt fel ágyából mult va
sárnap és a szanatóriumi szobája terraszán 
rövid ideig örömmel élvezte az idei ta- 
vasz első meleg sugarait és boldogan 
nézte a városligeti verőfényes fasor kor 
zójának nyüzsgő elevenségét, de gondo- 
latai bizonyára a kis családját, szereti 
barátait, hálás tisztviselőit és munkásai 
keresték, kik már hetek óta remény 
kedve várták.

A remény azonban nem vált va- 
lóra, hétfői napon riasztó rossz hírek

jöttek, a láz magasra szökött és a kü
lönben is nehéz betegség tüdőgyulladás
sal komplikálódott.

Hosszú betegsége alatt éjjel-nappal 
ágyánál őrködött és önfeláldozóan ápolta 
az aggódó jóságos feleség, de hiába volt 
a leggondosabb ápolás és az orvos-taná
rok minden tudománya, nem sikerült 
megmenteni őt az életnek. Az igazán 
nemes szív folyó hó 2-án megszűnt 
dobogni.

Halálát édesanyján özv. Liptay Pálné, 
feleségén kubányi Kubányi Emilia és két 
kis fián: Pál és Jenőn kívül a Liptay 
Megele, Wabrosch, Baross, Bende, He- 
tényi, Szabó és Fiedler családok és gyá
rának tisztviselői, altisztjei, munkásai mé
lyen gyászolják, melyben fájdalommal és 
igaz részvéttel osztozik Salgótarján és vi
dékének egész társadalma. Ráfael.

A társadalomban.
Nevének sulya minden téren érez

tette nemcsak tudását, de tettekre kész 
munkaerejét is. Egyénisége tulnőtt az 
acélgyár hatalmas nagyipari keretein s 
a város teljes társadalmi munkakörében 
ragyogott. Amikor a városi önálló életre 
megérett nagyközség eme utjára indult 
itt láttuk öt a higgadt és megfontolt, ko
moly irányitásban,, melyet nemcsak mint 
a város képviselőtestületének, de állandó 
választmányának, épitőbizottságának iga
zoló választmányának s egyéb alakulatai
nak tagja is mindenkor Szorgalmasan és 
szerényen látogatott a városi élet javára.

Méltó példáját mutatta városfej
lesztési törekvéseinek a tervszerű és fo
kozatos épitkezések terén s különösen 
szorgalmazta a járda és utburkolás ügyét, 
melyet nagyszerűen oldott meg a város
nak acélgyártelepi részén.

De nemcsak a technikai tevékeny
kedések elismerésének babérait aratta, 
hanem minden ténykedésében érezhető 
volt melegen érző szive, a szociális és 
charitativ intézmények felkarolása iránti 
rokonszenve. Gyakorta juttatta meg
győző érveléseiben kifejezésre, hogy a 
polgárok boldogulásának alapja és ér
telme a családi élet melege és megelé
gedettsége.

Társadalmi és közéleti szereplésé
ben olyan széleskörű tapasztalatok alap
ján alkotott magának véleményt, amelyek 
a lokális barátokon tul egészen az ame
rikai kontingensig ágaztak.

A vármegye törvényhatósági bizott
ságában, állandó választmányában köz
igazgatási bizottságában hasonló szerény
séggel serénykedett s képviselte nem 
csupán az ő Salgótarjánjának érdekeit, de 
mélyen gyökerezett szivébe az ősi, hagyo
mányos vármegyei érdekközösség érzete.

A vármegye életében is mindenkor 
szeretettel kapcsolta be tudását és tevé
kenységét ugy, hogy elhunyta hasonló su- 
lyos veszteséget jelent a megyei életben is.

A temetés
Nagyhét borongós első reggelén jött 

a lesujtó gyászhir, hogy amitől oly ret- 
tegve tartottunk az bekövetkezett: Liptay 
B. Jenő nemes szive megszűnt dobogni...

Az emberek megdöbbenve megáll
tak és az ajkakon' elröppent egy elfojtott 
nehéz sóhaj. Ezrek szivében kigyult az 
őszinte részvét égő lángja és a szemek
ben felcsillámlott a szomorúság drága bá
natos könnye.  

A nagy Igazgató nincs többé! Az 
ideális magasztos lélek megvált a beteg 
testtől, mely most utolsó utjára indult, 
mielőtt az anyaföldbe  térne.

Szerda hajnalára a zakatoló gépek 
százai némán megálltak és elhalkult a 
nagy gyár zugó, lüktető érverése.

Az acélgyár hatalmas főkapuja fel
tárva várja parancsoló urát, ki ez alka
lommal nem a jólismert gyors lépteivel 
siet termelő üzemeibe, hanem reggel ki
lenc órakor, komor fekete autón, ünne- 
 pélyes lassusággal gördül be a gyár csen
des udvarába, hol megrendült tisztviselői, 
altisztjei és munkásai várják és megille- 
tődve köszöntik a hosszu távoliét után 
szeretett munkásai és városa falai közé 
vágyott és végleg hazatért jó igazgatót..

A Besché hámorok árnyékában, a 
drapériás főkapuval szemben áll a díszes 
ravatal, melynek színhelye legméltóbb a 
megboldogult munkás egyéniségéhez és a 
gyári épületek hosszu sorának konturja 
a legstilszerübb háttere az itt leélt szép 
multnak, mely innen indult és ide tért.

A nagy halott kedvencei az ifjuság 
cserkész és levente disz szakaszai és a 
szivéhez hozzá ort kedves munkásai őr
zik a drága tetemet, melyhez rövidesen 
valóságos zarándoklás indul meg és ezek 
bucsuznak és róják le hálájukat a jósá
gos Igazgató emléke iránt.

Közben a részvétlevelek és távi
ratok százait hozza a posta, kondolálók 
serege érkezik a gyászoló házhoz és ide
térve a rideg katafalk zord feketeségét 
elfedik a koszoruk óriási tömegével. Il
latos, pompázó virágerdö nő pár perc 
alatt az acélgyár kemény talaján a sze
retett meleg érzelmei nyomán. A   virág
tenger rengetegéből csak a szallagok szé
les selymének aranyos betűi villannak 
meg: „hála", „el nem felejtünk", „kegye
let"... mély értelmű szavaival.• •

Már dulután két órakor megtelt a 
gyár nagy udvara előkelő gyászoló kö
zönséggel, kiknek soraiban ott látjuk a

Egy kettétört élet.
Kedves halott 
Isten veled!

A Földközi tenger, ez a legroman- 
tikusabb és történelmileg csodálatos múlt
tal biró színtere . a földnek, haragos 
hullámokkal ostromolta a volt oszt
rák-magyar monarchia egyetlen nagy- 
stylű kikötőjét.

A hadihajók rendíthetetlen nyuga
lommal tűrték a szelíd simogatásf, ép- 
penugy, mint a bőszült rohamokat A ki
kötőváros bájosan térül el a félszigeten. 
Utcáin soknyelvű nép sürög forog. De 
a kiválogatottak, az irigyellek és meg
bámultak a tengeri had tisztjei, és mat
rózai. Egyenruhájuk elegáns, tetszetős és 
büszkén simul a pompás mellkasra, a 
feszes karokra és a tengerész sapka alól 
merészen vidám szemek tekintenek a 
mindenrangu, sokszinű, de leginkább 
barna arcu hölgyekre.

— Szervusz Jenő, kiáltja egy fiatal 
nyujánk termetű matróz növendéknek, 
ki némileg elámulva tekint körül az uj 
világban, hová éppen csak egy napja, 
hogy megérkezett 

— Nos nem ösmersz rám?l Ah Guszti 
te vagy az! Hisz ugy tudtam, hogy az 
iskolahajóval utaztál el még a mult hé
ten. Igen el kellett volna utaznom, de 
szerencsétlenségemre a kórházban feküd
tem s miután az iskolahajó menetideje 
nem halasztódott el, itt rekedtem. No de 
sebaj! legalább bevezetlek a tengerész 
életbe, melynek titkait hamarább lesed 
el, ha egy beavatott kalauzol. Ilyen sze
rencsés bevezetés jutott osztályrészéül 
a fiatal kedves, sympathícus, tanulni vá
gyó és kitűnő megjelenésű, műegyete
met végzett hallgatónak, ki szíve vágyát 

követve önkéntesi évét a tengerészetnél 
töltötte el.

A nagy világot látni, utazni, meg- 
ösmerkedni elsősorban az angol-amerikai 
lobogó alatt élő népekkel és városaikkal: 
ezt tűzte ki életcélul ez az ambitiosus 
és tehetséges fiatal ember. Polai tartóz
kodása bőséges tanulmányul szolgált a 
földközi tenger parti városainak és kikö
tőinek megismerésére. Németnyelvi tanul
mányait kiegyenlitette és gépészmérnöki 
képzettsége magasra fejlődött a nagy 
hadihajók gépészeti berendezéseinek ala
pos elméleti és gyakorlati tanulmányozá
sával, Változatos, eseményekben bővel
kedő tengerészeti ösmereteit kifejlesztve 
és bevégezve rövid időre rá teljesült ál
mainak vágya s kikerült az amerikai 
Egyesült államokba, New-Yorktól egész 
Chicagoig sok acélgyártelepen . dolgo- 
zott fáradhatatlanul. Technikai ösmeretei 
bővültek. Urává lett az angol nyelvnek 
és másfélévi sikeres tartózkodása után 
visszatért hazájába, hogy elhelyezkedést 
találjon. Erre nem sokáig kellett várnia. 
A Rimamurány nagynevű és örökemlékü 
vezérigazgatója Borbély Lajos azonnal 
alkalmazta a   tarjáni acélgyárban, mint 
gépészmérnököt, ami akkoriban igen 
nagy esemény volt, mert az acélgyár gé
pészmérnöki szakerőkkel el volt látva. 
Életének fontos korszaka akkor kezdő
dött. A tanult, müveit, szerény, kitűnő 
megjelenésű fiatal mérnök rövid idő alatt 
a társadalom kedvelt tagja lett. Az ame
rikai miligeu hatása még ugyan meglát
szott rajta időnként modorban, beszéd
ben és életmódban, de ez csak előnyére 
vált, Munkás, tanulmányokkal átszőtt, 
példásan szolíd életet folytatott, Szakma

beli dolgai közben, mint külön stúdiu
mot nagy szeretettel, megértéssel mű- 
velte és követte a művészet minden ágát, 

Éppen olyan jártas volt a Grande Art- 
ban, mint az iparmüvészeti ágakban s a 
szőnyeg tanulmányozástól kezdve a ke
ramiáig. Amennyire csak körülményei és 
anyagi viszonyai megengedték buzgó ku
tatója volt a régiségeknek s egyszerre 
csak e búvárkodásai és kutatásának kö
zepette utja Losoncra vitte s egy báli 
este megajándékozta őt a Sors a földi 
élet legnagyobb kincsével, az egész életre 
kiható változatlan szeretettel körülrajon
gott hitvessel. Sohasem látott egymást job
ban megértő házaspárt a társadalom. Tel
jes kiegészités egymás által. Fokozatos 
előrehaladás a családi boldogságnak meg
alapozásában, elösmerés a társadalom 
minden rétegében. És ez a legkedvesebb 
egyénisége Tarjánnak, kinek szerénysé
gét, meghatóan bájos férfi voltát hono
rálta az egész societas, lassankint kiemel
kedett a szükösebb tarjáni viszonyokból 
s megyei celebritássá nőtte ki magát. 
Egymást követték az elösmertetések 
kezdve a Rimamuránytól, mely hamaro
san igazgatóvá léptette elő a gépészmér
nököt, egész addig az időig, mikor Tarján 
előrehaladásával, politikai súlyának meg
növekedésével párhuzamosan emelkedett 
a méltóságos elösmertetésig.

Nem volt társadalmi, irodalmi művé
szeti és jótékonysági actio, melyet ne tá
mogatott volna. Háza gyülhelye lett min
denki számára, ki bármiképen is felemel
kedett a közepes nivón. És itt nem volt 
válogatás és selectio,. Tehetséges vagy? 
Boldog leszek, ha szerencséltetsz. Szere
ted a szépet, a jót, a kedvesen derült 
estélyeket?! Kérlek látogass meg. Casino 
helyiség kell, zene hozzá a jótékonyság 
céljaira?! Az igazgatóság készséggel adja 
meg, Kedveled az előkelő izléssel terí
tett asztalt? Szívesen látunk. Isten ho
zott Galyatető, Pécskő alja, Karancs te

teje. Érdekel?! Kérlek jövő vasárnap 
nagy társasággal indulunk ki, örülni fo
gunk, havelünk tartasz. Minden társa
dalmi réteg, hozzátartozói, ha qualificált 
és a kellő udvariassági formák megtartá
sával rendelkező gentleman, megtalálta 
helyét abban a körben, melyet a kor
mányfőtanácsos határozott meg és párat
lan intiutioval megérzett, kitűnő segéd
keze igen sokszor vezető szelleme a ha
sonlilhatatlan élettárs szabott meg.

Semmi sem látszott már lehetetlen
nek ebben a felfelé haladó, fokozatos 
ivelésben, mikor eleinte csak halkan, 
majd mind erősebben járta a hir, hogy 
a kormányfőtanácsos beteg. Alig volt el
hihető. Ez a rendszeres, egyenletes élet, 
melyet nem zavart meg semmiféle excesus 
Ez a komoly, józan elme, ki olyan prog- 
rammszerüen és kitartóan, nagy előrelá
tással szabta ki két kedves és szép fiá
nak jövőjét. A bölcs mérséklet megtes
tesitője beteg?!?

Hihetetlen. De a végzet haladt feltar- 
tózhatatlanul.  A szörnyü párkák forgat
ták tépték, nyirkálták a szálakat, melyek 
az élet menetében a határozók s egy
szerre arra riadt fel a társadalom, hogy 
a baj nagy, haladófélben van, nincs meg
állás. Muló, kedvező pillanatok után 
megindult az erőteljes szervezet harca 
az élet tusájában és hosszú kínszenve
dés után ez a talpig férfi, kitűnő polgár
társ és sok reménység felszitója a Batiz- 
falvay szanatóriumban nehéz argonia 
után itthagyta azt a világot, melynek re
ménye. disze, vezetője és első férfia volt...

Borzalommal száguldott át a hir a 
városon, Megteltek A szemek résztvevő 
könnyekkel, Az értékelő, szerető közön
ség és a barátok serege megilletődéssel 
ejtette ki, mint egy emberi beteljesedett.. .

Az a közönség, melynek soraiból



család részéről: id. Wabrosch Béla ny. 
főmérnök, ifj. Wabrosch Béla kohómér
nök, Wabrosch Károly fővárosi számta
nácsos, Dr. Szabó Károly ügyvéd és neje, 
Megele László jószágigazgató és neje, a 
Bende és Lázai család.

A megjelent előkelőségek közül: Dr. 
Sztranyavszky Sándor belügyi államtitkár, 
és neje, Dr. Pályi Pál főispán, Róth Fló- 
ris bányaügyi főtanácsos és tisztikara, Dr. 
Paczolay Zoltán megyei főügyész, Szente 
Kálmán törvényszéki elnök, Dr. Vis- 
novszky Rezső tanfelügyelő. Dr. Holics 
Endre bányakapitány, Zelenka Ottó já
rásbírósági elnök és tisztikara, Veress 
Zoltán főszolgabiró, Dr. Korbáss Ferenc 
tb. főszolgabiró, Dr. Pitta Lipót rendőr
főtanácsos és tisztikara, Elsner Gusztáv 
csendőrszázados és neje, Upponyi József 
adminisztrátor, Demeter Bertalan s. lelkész 
Dr. Csengödy Lajos evangélikus lelkész, 
Jonásch Antal ny.  gyárigazgató, Szilárdy 
István, Dr. Pappszász Tamás, Dr. Krepuska 
Géza, Jankovics Miklós, Légrády Béla és 
Ferenc-földbirtokosok, Dr. Halyák Zoltán 
adóhivatali főnök, Dr. Csonka György 
megyei főjegyző, Bálint Béla igazgató és 
neje, Galgó József és tisztikara, Kátay 
Pál csendőrfőhadnagy és neje.

A Rimamurány-Salgótarjáni R.-T. 
vezetője képviseletében: zorkóczi Zor- 
kóczy Samu kormányfőtanácsos, vezér
igazgató, Dr. Quirin Leó közp. igazgató, 
Palmay Andor kereskedelmi főtanácsos, 
közp igazgató, Faragó Gyula kormány
főtanácsos ózdi gyárigazgató, Quirin Jó
zsef nádasdi gyárigazgató, Mátyás József 
közp. igazgató, Soós Barna és Benyó 
Géza számosztály főnökök, Bender Ernő 
rozsnyói h. bányaigazgató, Mitske Gusz
táv rimabrézói erdőfelügyelő, Dr. Sze- 
lényi Ödön főügyész, Siha Bertalan bá
nyaigazgató, Raáb József kohóigazgató, 
Dr. Finály István közp. főmérnök, Czil- 
linger János erdőfelügyelő, Dr. Orbán 
László cégvezető, közp. titkár, Sivó Jenő 
közp. titkár, Ballhauser István h. igaz
gató vezetésével a gyári tisztikar, tantes
tület, művezetők és családjuk teljes 
számban..

Hausenblass Károly alezredes veze
tésével a zászlóalj tisztikara, Holczer 
Hugó szds. a vámőrség képviseletében. 
Szántay István áll. főnök vezetése mellett 
a vasuti tisztikar, Szente László palack
gyári igazgató és tisztikara, Horváth Géza 
hirschgyári igazgató és tisztikara, 
Tarr Lajos vámfőnök és tisztikara, 
A salgótarjáni reálgimnázium tanári kara 
Dr. Szabó Lajos igazgató vezetése alatt.

Dr. Förster Kálmán vezetése mellett 
a v. tanács, tisztikar és képviselőtestület.

A református egyháztanács Dr. 
Varga Kálmán ügyvéd, városi • főügyész 
vezetésével.

Egyesületek közül: Salgótarjáni 
Acélgyári Tiszti Kaszinó, Salgótarjáni Ka
szinó, Katholikus Kör, Ipartestület, Ke
resztény Szociálisták, Salgói Olvasó Egy
let, Evangélikus Nőegylet, Luther Szö
vetség, Evangélium Leányai, Izraelita Nő
egylet. Omke, Mansz, Salgótarjáni Sport 
Egyesület stb.

A legmélyebb meleg részvéttel és 
mindenkit könnyekre fakasztó érzéssel 
fogadta a temetés közönsége az elárvult 
család megérkezését, akik közvetlen a 
koporsó mellett foglaltak helyet.

Az áldott lelkü jó feleség, ki hosszu
nehéz hónapok alatt oly szerető gondos
sággal és önfeláldozó hűséggel ápolta a 
nagy beteg férjét, a hitvesi hősiesség 
példája lett. Az árvaságra jutott két 
szőke, szelíd kis fiucska feltörő fájó zo-_ 
kogását pedig felejteni nem lehet.

Pont fél három órakor kezdődött 
az ünnepélyes gyászszertartás, mit dr. 
Antal Géza, dunántuli református püspök 
végzett nagy aszisztenciával. A salgótar
jáni református egyház, énekkarának 
gyászzsolozsmája után az ősz püspök 
magas szárnyalásu szónoklatában muta
tott rá az elhunyt tündöklő pályájára, 
közgazdasági tevékenységére, jeles tulaj
donságaira, nagy emberszeretetére, pél
dás családi életére és mély vallásossá
gára. Megrázón ecsetelte azt a nagy vesz
teséget, mely halálával érte kedves kis 
családját, barátait, munkásait és a refor
mátus anyaszentegyházat, melynek veze
tésében fontos szerepet töltött be. Be
széde végén hő fohásszal könyörgött a 
Mindenhatóhoz az elhunyt lelkeüdvéért 
és a kihült tetemet megáldotta.

A református egyházi énekkar 
gyászzsoltára után, Zorkóczy Samu kor- 
mányfőtanácsos, vezérigazgató a Rima
murány-Salgótarjáni Vasmü R.-T. nevé
ben bucsuzott lélekbemarkoló szavakkal 
a munka emberétől, ki a nagynevü vál
lalat salgótarjáni gyárának felvirágozta
tása és munkásjóléti intézmények érde
kében, kiváló tehetségével, kitartó és be
csületes munkálkodásával rendkivül so
kat tett, kinek érdemeit és emlékét há
lás kegyelettel fogja a társulat mindig 
megőrizni.

A nagyhatásu és lenyűgöző bucsu
beszéd után az acélgyári dalárda Ursutz 
József karnagy vezetésével „Mért oly 
borus” kezdetü és örökbecsü gyászdal
lal bucsuzott a nagylelkü mecenásától, 
mit követett a salgótarjáni Katolikus kör 
dalárdájának szép éneke, Schmeltzer 
Miklós karnagy vezénylésével, kjk ezuton 
áldoztak városunk nagy halottja em
lékének.

A gyár kürtője hosszan feljajdult, 
a koporsót hat tisztviselő a halottas ko
csira emelte és az acélgyári zenekar 
gyászzenéjének hangja mellett, cserkészek 
leventék tüzoltók és a vármegyei hajduk 
feszes, tisztelgő sorfala között elindult az 
Igazgató utolsó és soha vissza nem térő 
utjára....

Az impozáns gyászmenetet az acél
gyári zenekar nyitotta meg, utána a két 
dalárda, a temetési szertartást végző püs
pök és segédkező papsága és Koszorús 
kocsik követtek, A gyászkocsi után a 
gyászoló család haladt, mely után a 
gyári és bányai tisztikar, közéletünk elő
kelőségei folytattak, az altisztek, munká
sok, különféle küldöttségek és egyesü
letek zártak be.

A hatalmas menetből kinyultak a 
gyászfátyol porítottá zászlók és a szo
moru ut lemondó hangulatába beleve- 

1 gyült egy-egy hangos zokogás és bele
sirt a zenekar fájdalmas méla akkordja. 
Az utca házainak ablakai megteltek 
könnyes szemű arcokkal és a megren
dült gyászoló közönség néma üdvözlése 
mellett kanyarodott fel a halottaskocsi a 
temető meredekjére, hol megállt és hat 
munkás vjtte tovább uj lakóhelye felé.

A sírnál a református anyaszent- 
egyház nevében Labancz László nagy- 
marosi h. esperes hosszu beszédben mél
tatta a megboldogult szilárd református 
hitét, melynek az elhunyt oly kimagasló 
oszlopa volt.

Szabó Dezső helybeli református 
lelkész költői nyelvezetü és könyfa- 
kasztó imájában a református egyház e 
kidőlt támasza lelki üdvéért megindult 
hangon könyörgött az Úrhoz és vigasz
taló szent malasztját kérte az elárvult 
családnak.

Dr. Varga Kálmán ügyvéd városi 
ügyész a salgótarjáni református egyház 
presbteriumja nevében bucsuzott a re-

katasztrófális módon dőltek ki egymás
után a fiatalok, az életerősek, a kedves 
arcok, megtántorodott, És most itt hagyta 
Turjánt a legnagyobb bajnoka a társa
dalmi küzdelemnek, ki mindvégig becsü
letes hűséggel kezelte a Gondviselés ál
tal részére kiszabott pályát, annak min
den keserveivel, nehézségeivel és  örö
meivel.

Az ür betölthetetlen. Az a sok po- 
sitio, mely a nyilvános élet minden pont
ján az ő munkásságára volt bizva nehe
zen fogja megtalálni a megfelelő erőt 
De egy kétségen kivül bizonyos: Sok 
esztendők megfeszített munkája, nagy 
elhatározások pontos kivtele, minden jó 
hatásu, becsületes tényező, szerencsés 
összetalálkozásának kell létesülnie, mig 
kifejlődik az a művészi, baráti vidám 
életkedvvel átitatott atmosphera, melyet 
a Liptay Otthon csodálatos módon alko
tott meg, tartott fenn mindenek bámula
tára. Két ilyen nagystylű léleknek kell 
itt az idők folyamán egymásra találni, 
hogy evolutiokép egyesüljön a férfiasan 
nemes lélek a megejtően lenyűgöző asz- 
szonyi jelenséggel...

Isten veled kedves halott! Okos, 
szerény, kedves, meleg tekintetü kék 
szemeid nem látják már többé a Karan-. 
csot, Nem kallod büszkeségednek két 
itthagyott csemetéjét játszadozni, tanulni 
és fiusan vigadozni,

  Nagy űr maradt utánad Liptay Jenő 
betölthetetlenül mély, Jeszenszky Károly, 
Nagy Elemér, Fisele Ottó után Te hagy
tad itt ezt a szomoru Tarjánt, mely még 
egyhangúbbá, színtelenné és határozat
lanná válik. De egy képessége van en
nek a városnak. Nem feledi el hű fiait, 
melynek élén Te haladtál és kedves em
lékedet az utánad jajongók és gyászolók 
fogják koszoruba fonal s mjnden év ha
lottak estéjén kigyul sírodon nagyszámu 
barátaidnak a Te utánad vágyódó és 
Téged kereső lelkeknek meleg emlékű 
kegyeletes tüze

formátus egyház főgondnokától, ki re
formátus templom felépitését megkezdte, 
de sajnos a felépülését már nem ér
hette meg.

Pántyik Árpád főmérnök az acél
gyár tisztikara, Grusz Ferenc a műveze
tők és altisztek és Tamás József a mun
kásság nevében mondott utolsó „Isten 
hozzád"-ot az elköltözött legjobb igaz
gatónak.

Dr. Förster Kálmán polgármester a 
barátai, tisztelői és a város egész közön
sége nevében keresetlen szavakkal bu
csuzott városunk kiváló férfiától, kiemelve 
a  közügyi és református egyházi életben 
kifejtett buzgó munkásságát és az ifjúság 
és a természet megkapó szeretetét s a ha
vas Tátra utolsó üdvözletéül fenyőgaly- 
lyacskákat helyezve a koporsóra.

Dr. Csengődy Lajos, fájdalomtól 
reszkető hangon búcsuzott és mondott 
hálás köszönetét az acélgyár tiszti ka
szinó és helybeli egyesületek neves tá
mogatójának, kinek elvesztése pótolha
tatlan ürt hagyott hátra Salgótarján 
társadalmi életében.

Az acélgyári dalárda és a katholi
kus köri dalárdák bánatos és művészies 
énekszámai után a zenekar gyászinduló 
hangjai, az összetört szegény kis család 
és a temetés közönsége könnyei közt 
bocsátották le a drága koporsót a sir 
sötét mélyébe. 

A gyászolók ezrei lassan oszladoz
nak, kiürül csendben az alvók hazája, 
egy friss sirhalmon feltünik egy uj fejfa: 
„nemes Liptay B. Jenő élt 50 évet" fel
írásu, mit szeretettel homlokon csókol a 
bealkonyodó tavaszi nap utolsó — fel
támadást és örökéletet hirdető — meleg 
sugára. — Ráfael.

Részvétek és koszorúk.
A temetés idejéig a következő rész-  

vétek érkeztek: A R. M. S. T. központi 
igazgatósága és tisztviselői kara, Zorkóczy  
Samu vezérigazgatóval az élén. A R. M. 
S. T. salgótarjáni acélgyárának igazgató
sága Balhuser István ig. főmérnökkel az i 
élén. Az acélgyári tisztikar. Az acélgyári 
munkásság. A salgói bányagondnokság.  
A salgói tisztikar. A salgói altisztikar. 
A róm. kath. egyház. Az üveggyár tisz
tikara. A városi tanács. A Hirsch és 
Franck gyár tisztikara. Az ev. egyház. 
A Luther Szövetség. Az Ev. Nőegylet. 
Az adóhivatal. A Mansz. A posta tiszti
kar. A bányaigazgatóság tisztikara Róth 
Flóris főtanácsossal élén. A Bánya tiszt
viselői kara. A bányakapitányság. A ref. 
egyház, presbitériuma Antal Géza püs
pökkel élén. Az izraelita nőegylet. A 
starjáni takarékpénztár igazgatósága. A 
kisterenyei bányaigazgatóság. A katonai 
zászlóaljparancsnokság. Az ózdi-gyár igaz
gatósága. A Nádasdy-gyár igazgatósága. 
A Máv. tisztikar és lapunk szerkesztősége.

És a koszoruk: 1. Utolsó 
üdvözlet a legjobb barátnak: Pun József, 
2. Az én kedves druszámnak, utolsó üd
vözletül: Fritz Jenő, 3. Szeretet jeléül: 
özv. Póris Vilmosné, 4. Forrón szeretett, 
felejthetetlen Jenőkémnek és drága apánk
nak: Minyuska, Palika és Jenőke, 5. Ba
ráti megemlékezéssel; Zorkóczy Samu és 
családja, 6, Hűséges és buzgó Igazgató
jának és szeretett tiszttársuknak: a Rima- 
murány Salgótarjáni Vasmü R.-T. Igaz- 
gasósága és központi tisztikara, 7. Sze
retett Jenő barátunknak: Manci és Rezső,
8. Szeretett keresztapámnak: Hanzika,
9. Felejthetetlen barátunknak: Hanzi és
Béla, 10. Szeretett Jenő barátomnak: 
Flóris, 11. Drága Jenőnknek: Ancsa, Ari, 
12. Legnemesebb törekvésekben és 
együttmunkálkodásban fáradhatatlan mun
katársának: hámori dr. Biró Pál elnök, 
vezérigazgató, Igazszivü barátomnak 
szeretettel: Gyula, 14. Őszinte kegyelettel: 
nádasdi gyári tisztikar, 15 Szeretett kar- 
társának; az ózdi gyári tisztikar. 16. Fe
lejthetetlen jó fiamnak: Édes anyád, 
17, Üdvözlettel; Manger József és neje, 
18. Drága jó Jenőkénknek: Katinka és 
Karcsj, 19, Jenőnek igaz szeretettel: Sza
bóék, Dezíék, 20. Jenőnek igaz szeretet- 
tel: Anderka Gyuláné, 21, Felejthetetlen 
Gedőnek: Fiedler 22. Szeretett
Jenőnknek; Karoly bácsi és családja.

Tisztelete jeléül: az ózdi kohó tiszti
kara, 24. Baráti megemlékezésül: Dr. 
Qírin Leó, 25. Kegyelete jeléül: a Rima- 
murany Salgótarjáni. O.R.T. bányászati- 
kara, 26. Szeretet Jenőnek. Finály csa
lád Felejthetetlen jóbarátunkak; 
Mária és Jenő 28. felejthetelen jóbará
tunknak, Ehrlich, Gizella, 29. Felejthetet
len jóbarátunknak: Faller József, 30. Fe- 
lejthetetlen jóbarátunknak: Kölber Rezső

és neje, 31. Édes drága Jenőm Isten ve
led: Mara Mama, 32. Isten veled! Sze
rető barátid: Kovács Pistáék, 33. Felejt
hetetlen igazgatójának: Acélgyári tisztvi
selői kar, 34. Szeretett igazgatójának: 
Acélgyári altisztikar, 35. Hálás kegyelet
tel: Az acélgyári munkásság, 36. Szere
tett elnökének: Acélgyári tiszti  kaszinó, 
37. Felejthetetlen barátjuknak: Balhau- 
serék, 38. Hálás kegyelettel; A Salgó- 
bányaiak, 39. Felejhetetlen barátjuknak: 
Rameshofferék, 40. Hűséges szeretettel: 
Margit néni és Guszti, 41. Szeretettel és 
kegyelettel: Nagy Berciék, 42. Szeretett 
alapítójuknak: Az acélgyári cserkészek,
43. Kegyeletük jeléül: Puschmannék,
44. Szeretett Igazgatójuknak: Művezetők 
Fiókegyesülete, 45. Szeretett diszelnöké- 
nek: Az acélgyári leventék, 46. Kegye
lete jeléül: A Salgóbányai Olvasókör, 
47. Kegyeletük jeléül: A Salgóbányai al- 
alkamazottak. 48. Igaz részvéttel: Slo- 
venskói bányatisztikar 49. Szeretett igaz
gatósági tagjának: A salgótarjáni takarék
pénztár, 50. Szeretett igazgató urunknak: 
Műhely és üzemfenntartó személyzet, 
51, Legjobb édesapának: Palika és Je
nőke, 52. Kegyeletünk jeléül: Hirsch  és 
Franck, 53. Tieiddel együtt sirat: Sztra
nyavszky Sándor, 54. Jenő öcsénknek: 
Béla és Hermin, 55. Szeretett védnöké
nek: Az Acélgyári Olvasóegylet, 56. Nyu
godjék békében: Slovenskói erdőtisztikar, 
57. Felejthetetlen Jenőkénknek utolsó 
üdvözlettel: Kató és Árpád, 58. Szeretett 
barátunknak: Gádor Lajos és neje, 59. 
Barátunknak: Pántyik család, 60. Meg
emlékezésül: Horváth család, 61. Baráti 
üdvözlettel: Karattur család, 62. Szere
tett igazgató urunknak: Sodronygyári 
munkások, 63. Utolsó utadra jó szeren
csét: A salgótarjáni bányatisztikar,- 64. 
Kegyelete jeléül: A salgótarjáni bánya
igazgatóság, 65. Csöndes álmokat: Ilka és 
Jean, 66. Érdemes munkatársunknak: 
Bányász és Kohász egyl. salgótarjáni oszt. 
67 Hála jeléül szeretett igazgatójának: 
Acélöntöde munkássága, 68. Szeretett 
védnökének: A sportegylet, 69. Nem fe
lejtjük el soha: Buba és Laci, 70. Salgó
tarjáni reálgimnázium ifjúsága jóságos 
atyjának, 71. Őszinte részvéttel: A Lég
rády család, 72. Az intézet nemeslelkű 
gondviselőjének; A salgótarjáni reálgim
názium igazgatója és tanári kara, 73. 
Szeretett főgondnokának: Salgótarjáni ref. 
egyház, 74. Hűséggel, barátsággal: Juliska, 
Kálmán 75. M. Kárpát Egyesület: Sal
gótarjáni osztálya, 76, Örök hálával: Sal
gótarjáni Mansz, 77. Kedves Jenőkénk
nek: Erra, Géza, 78. A legjobb kereszt
apának: Zsófi és Jóska, 79. Emlékedet 
hálás kegyelettel fogja megőrizni Salgó
tarján r.t. város .közönsége, 80. M. kir. 
7. kerékpáros -zászlóalj tisztikara, 81. 
Szeretett igazgató urunknak: A vill. közp. 
személyzete, 82. Szeretett alelnökének: 
Salgótarjáni vill. r.t, 83. Jenőnek: Lola 
és Pali, 84. Szeretettel: Jeszenszki család.

Liptay B. Jenő mint mérnök.
Zugnak, zakatolnak a gépek a gyár

ban, ontják az ipari termékeket. De 
mintha az utóbbi napokban meg-meg- 
akadnának, nem azért, mintha szerkeze
tünkben hiba volna, hanem, mert a ve
zérlő munkáskéz megakad. Megakad 
attól a fájdalomtól, melyet vezérlő szel
lemének, igazgatójának elveszte okozott. 
A gyár minden tisztviselője, altisztje és 
munkása tudja, mily nagyot vesztett az
által, hogy Liptay B. Jenő gyárigazgató 
eltávozott az élők sorából.

Az a 25 év, melyet Liptay B. Jenő 
a salgótarjáni acélgyárban eltöltött, a 
haladás  és fejlődés korszaka volt.  És 
hogy ez lehet, abban nagy része volt 
annak, kinek elvesztél most siratjuk.

Mikor mint fiatal mérnök a társu
lat szolgálatába lépett már egy rövid, de 
tapasztalatokban gazdag mult állt mö
götte. Északamerikában a korlátlan lehe
tőségek hazájaban szerezte meg a tapasz
talatokat, hogy azután hazájának legyen 
hasznára. Egész, életén végighuzódik ez 
a néhány év tapasztalata. Mint üzemve
zető és mint igazgató állandóan lázas 
buzgalommal épített, tevezett. Épített az 
összes körülmények bölcs tekintetbe vé
telével, tervezett évekre elörelátólag. Az 
általa vezetett üzemet, gyárat mindig a 
kor nívóján akarta tartani és ha ez a 
törekvése nem mindig sikerült, az nem 
rajta múlott, hanem az ország gazdasági 
helyzetének súlyos voltán, mely nem en
gedte meg a nagyobb költségeket okozó 
beruházásokat, ha azok kimutathatólag 
rentábilisak is voltak, Lázas buzgalom
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mal kutatta az újításokat, kutatásai alap
ján egymás után készítette alaposan át
gondolt előterjesztéseit felsőbbségéhez, 
melyek ha nem is kerültek kivitelre, de 
mindenkor bizonyították az ő nagy kon
cepciójú tudását.

Sokat utazott, utazásai közben min
dig figyelte az idegen országok gazda
sági és műszaki fejlődését. Hazatérve 
igyekezett szerzett tapasztalatait hasz
nosítani.

Idejövetelekor kezdte meg a társu
lat az acélgyár gyökeres átalakításának 
terveit kidolgozni. Tág tere volt tervező 
tehetségének. Számos változatot dolgo
zott ki a gyár átalakitására. Amerikában 
a villamosság terén szerzett tapasztala
tait most tudta igazán kihasználni, a gyá
rat a tulnyomó gőzüzemről villamos Üze
művé alakítva át.

Az anyagtovábbitás és elhelyezés 
problémáját, mely az egyre dráguló em
beri erő miatt folyton sulyosodott, a 
szállító daruk egész sorozatának beállítá
sával intézte el racionálisan.

A fokozódó termelés egyre foko
zódó energiatermelést igényelt Megter
vezte és megépítette tehát az uj kazán
házat és generátortelepet, mely 6 drb. 
400 m2-es Stirling-kazánjával, automati
kus tüzelő és salakszállitó berendezésé
vel még ma is a legmodernebb ilynemü 
üzemek közé számit.

Az elektrifikálás sürgősen megkö
vetelte egy nagy áramfejlesztő telep lé
tesitését, mely két nagy egyenkint 1800 
lóerős gőzturbina beállításával meg is 
történt és nyomon követte a gőzgépmeg- 
hajtásu üzemeknek, fokozatos átalakítása 
villamos meghajtásra, ugy hogy ma már 
teljes egészében elektrifikálva van.

A háboru minden gyárüzemtöl a 
lehetőség határáig felfokozott teljesítményt 
követelt. Ennek a követelésnek tett ele
get, mikor uj szerszámgépek beállításá
val, uj munkafazis beosztással sikerült a 
termelést a megkivánt nivóra emelnie.

A háboru után az igazgatói székbe 
kerülve, teljes erejével azon problémá
nak szentelte magát, mely a fokozódó 
ipari verseny legégetőbb kérdése: sokat 
jól és olcsón termelni! A termelés gaz
daságossá tétele az a vezérfonal, mely 
kilenc évi igazgatói működésén végigvonul.

 Az eddig felsorolt érdemeknek in
kább csak a szakemberek számára van 
jelentősége; aki azonban őt, mint telep
főnököt is meg akarja ismerni, az száll
jon vissza emlékezetében a tíz évvel ez
előtti időbe és a gyártelep akkori és a 
mai képét állitsa egymás mellé! A mun
kásjólétnek és általános hygiené-nek láng- 
lelkü apostola volt! Nem szünt meg soha 
hirdetni, hogy a munkateljesítményben 
egyre fokozódó követelményeknek csak 
egy egészséges, erőteljes, a lehetőségig 
kedvező életviszonyok között felnőtt mun
kásgeneráció tud megfelelni, amelyet seny- 
vesztő kórok nem betegesitenek el idő 
előtt. Ennek a vezérlő gondolatnak szol
gálatában fogott hozzá a gyártelep gon
dozásához, melyet páratlan energiával, a 
legapróbb részletekre kiterjedő figyelem
mel és egy évtizedekre szóló nagyvonalu 
programmal folytatott munkásságának 
utolsó percéig. Az egészséges uj lakások 
százai, a kövezett gyalogjárók, a teljesen 
fedett csatornahálózat, a környék legjobb 
vizét szolgáltató vizvezeték, szennyvíztisz
tító berendezések és a telep fokozatos 
befásitása a főbb momentumai ennek a 
tevékenységnek.

Mindezt a sok szép akarást, mind 
ezt a sok alkotó energiát derékban törte 
ketté a korai halál. De a munkabíró kéz 
a halálon tul is parancsolólag mutatja a 
megkezdett irányt és ha nagyot, szépet 
és jót akarunk a jövőben is alkotni, nem 
szabad mást tennünk, mint friss akarattal, 
hü odaadással haladni tovább az ő nyom
dokain!

A salgótarjáni ref. egyház 
nagy halottja.

Sulyos veszteség érte egyházunkat. 
Liptay B. Jenő, a rimamurány-salgótar- 
jáni vasmű r. t.' igazgatója, kormányfőta- 
nácsos, egyházunk illusztris főgondnoka, 
Budapesten, hosszas szenvedés után áp
rilis hó 1-én este fél 10 órakor elhunyt

A megboldogultban egyházunk egyik 
lelkes apostolát, tőoszlopát, minden szé
pért és nemesért lelkesedő vezérférfiát 
veszítette el.

Mérhetetlen a mi gyászunk! Eltá
vozása egyházunk életében pótolhatatlan 
ürt hagyott maga után. Rendkivüli agili
tása, munkabírása, nagy áldozatkészsége, 
fáradságot nem ismerő lelkiereje tette le
hetővé, hogy egyházunk fokozatos fejlő
désnek és virágzásnak indult

Körültekintő gondossága, széles per
spektívája, mély vallásos érzülete érlelte 
meg benne a komunizmus követő idők
ben a nemzeti hagyományokhoz való ra
gaszkodást, a kálvinista hitélet elmélyíté
sét; nem tévesztve szem elől ama nagy 
igazságot, hogy a kálvinista egyház min
dig egyik főerőssége volt a nemzeti sza
badságnak, Magyarország megerősödésé
nek és jövendőbeli boldogulásának.

Egyházunk megértette az ő hivó 
szózatát és nagy lelkesedéssel fogadta 
1919 évben főgondnokká történt megvá
lasztását.

Ebben a minőségében, dacára szé
leskörü elfoglaltságának, még fokozottabb 
ambicióval szolgálta egyházunk érdekeit. 
Hiveink folyton növekvő száma érlelte 
meg lelkében azt a fenkölt gondolatot, 
hogy hozzáfogjon élete legszebb prog
ramújának megvalósitásához, a reformá
tus templom felépítéséhez.

A gondolatot nemsokára a tett kö
vette.

Nagy érdeme, hogy az építéshez 
szükséges anyagok beszerzése s ezzel 
templomunk felépítésének megkezdése le
hetővé vált. Az ő agilitásának köszön
hetjük, hogy templomunk városunk egyik 
legszebb helyén épül.

Fájdalom, hogy, az isteni gondvise
lés komoly munkásságának, életénak de
lén szólította el közülünk s igy már nem 
érhette meg, hogy gyönyörködjék egyik 
legnemesebb alkotásában, nemsokára fel
épülő templomunkban, amelyből az orosz
lánrész öt illeti s örökre az ő nevéhez 
füződik.

Példája azonban nem maradhat ha
tás nélkül. Szelleme, lelke fokozottabb 
munkásságra serkent bennünket

Mélységes fájdalmunk elviseléséhez 
adjon erőt az a tudat, hogy az ő lelke 
nehéz mi munkánk teljes megvalósításá
ban a túlvilágon gyámolitani fog minket.

Aki a kötelességtudás és csüggedést 
nem ismerő munkásság mintaképe volt, 
mint szeretett fögondnokunk, arra méltán 
ráillik Pál apostolnak ama örök életü 
igéje hogy,

„A nemes harcot megharcoltam, fu
tásomat elvégeztem, hitemet megtartottam, 
eltétetett számomra az őrökké tartó her
vadhatatlan korona”,

A salgótarjáni református egyház-

Liptay B. Jenő,
az ifjúság barátja.

Deresedő fürtje alól két világitó, 
fürkésző, nevető gyermekszem nézett a 
világba; a meglett férfi daliás testében a  
gyermek fogékony és rajongó szive do-  
bogott; lázas tennivágyása, friss energiája 
az ifjuság szertelenségével és önmagát ki
mélni nem tudásával lobogott; nem tud
tak annyi munkát reáruházni, nem tudott 
annyi munkát saját magára terhelni, hogy 
minden nap ne lett volna az irányitó gon
dolata, egy kezdeményező lépése az if
júság számára!

1921. őszén az ő hívására kelt életre 
az acélgyári cserkészcsapat, kicsiny pa
lánta a nagy, kusza embervetésben, hogy  
hat év alatt megizmosodjék, helyet és 
respektust kérve magának és alapítójának 
nemcsak helyi, de országos viszonylatban 
is! Egy ragyogóan szép zászlószentelés, 
kicsiny de meghitt otthon, négy feledhe
tetlen nyári tábor a főbb etappa-jai az ő 
cserkészmunkájának, de kevés a hely és 
rövid az emberi emlékezet, hogy felso
rolják azt a számtalan esetett, amikor 
mint a csapatszervező testület elnöke szó
val és tettel, nagy befolyásával vitte, 
emelte a csapatott az erkölcsi és anyagi 
megerősödés felé! Neve és munkája a 
cserkészet hivatott vezérei előtt is ismért 
és tisztelt volt! a Magyar Cserkészszövet-  
ség ismételten is meghajtotta előtte az el
ismerés és köszönet lobogóját

Mély intuícióval látta meg a levente 
mozgalom magasztos céljait is a leven
tecsapatokat életrekeltő törvény nyomán 
pezsgő elevenséggel indította meg a mun
kát az acélgyárban, elérve azt, hogy 
az Acélgyári Levente Egylet egy éven 
belül mint szervezett minta, mint ver

senyző fél követhető, de tul nem szár
nyalható példa lett minden, a mozgalom
mal foglalkozó szerv és egyén előtt.

Éppen ilyen szerető gonddal fog
lalkozott az iskola ügyeivel is. Minden, 
a legapróbb részlet is érdekelte, ami a 
tanuló ifjuság körül történt és hivatásos 
paedagogus sem olvashatta buzgóbban a 
magyar népoktatással foglalkozó cikkeket, 
mint azt ő tette. Minden szava, minden 
tette annak a meggyőződésnek a hitval
lása volt, hogy a jövő Magyarország ül 
a padokban és a nemzeti érzéstől át
hatott, ép lelkű és erős, testü ifjuság a 
boldog és szabad magyar jövendő záloga!

Most megállt a szív, lezárult a szem, 
halálba merevült a dolgos kéz. Nem biz
tat, nem int, nem buzdit többé és ifju 
fejek, töretlen fényű fiatal szemek hajol
nak könnyezve egy nyitott sir fölé! Mély
séges az ő bánatuk, mert nem a nagyha
talmu főnököt, nem a parancsoló erőt si
ratják, hanem a jóbarátot, a testvért, a 
megértő és gondviselő apát, a gyermek
lelkü férfit, akiről olyan nehéz elhinni, 
hogy már nincs többé! Ma» könnyekkel 
adózunk Liptay B. Jenő emlékének, de 
az idő távlatában egyre jobban, egyre 
gigantikusabb méretekben fog kibonta
kozni az ő ifjuságnevelő munkája és ré
gen porrá omlik a mulandó test, ami
kor erős, büszke és szabad magyarok 
százai fogják hirdetni, vallani az ő lelké
ből átsugárzott eszméket: a hazaszerete- 
tet, Istenfélelem és becsületes munka 
szentháromságát!

R. A.
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Mansz salgótarjáni osztálya váro-' 
sunk feledhetetlen volt jótevője Liptay 
B. Jenő elhunyta felett érzett részvétből 
a f. év április hó 3-ára tervezett műso
ros tea-délutánját elhalasztotta és azt 10-én 
kedden d. u. 5 órakor tartja meg a r. hath. 
Olv. kör termében. Az Elnökség ezuton 
kéri a tagokat, hogy vendégeikkel minélna- 
gyobb számban megjelennisziveskedjenek.

Az ipartestületi reform a bu
dapesti kamarában. Az ipartestüle
tek reformjáról és az Országos Kézmű
ves Testületi öl készült törvény tervezetet 
folytatólag a napokban a késő esti órákba 
benyúló szakértekezleten tárgyalták Bittler 
János kormányfőtanácsos elnöklete alatt 
a Budapesti Kereskedelmi és Iparkama
rában a budapesti ipartestületek kikül
döttei. A nagy anyagot Szávay Gyula 
kormányfőtanácsos, kamarai főtitkár és 
Moór Jenő titkár referálták. A kétna
pos ankét igen alaposan, pontról-pontra 
letárgyalta az egész nagy törvényterve
zetet s ahhoz számos módositást ajánlott, 
amelyek azonban teljesen összhangban 
vannak a kereskedelemügyi miniszter 
tervezetének lényegével. A sokszor szé
les kereteket öltött, vita végig igen tar
talmas és nivós volt és azokból teljesen 
hiányoztak azok a szélsőséges követelé
sek, amelyeket a közvéleménybe egyes 
az ipartestületeken kivül álló laikus té
nyezők dobtak be, de amelyekkel a ko
moly ipartestületi vezetők nem azonosi
tották magukat. A két napos ankét 
anyagját egyébként május 3.-án a ka
mara elnöksége a kamarakerületi ipar
testületi értekezlet elé terjeszti, amelyen 
nemcsak a budapesti, henem a Pest-, 
Fejér-, Nógrád és Hontvármegyék összes 
ipartestületei is résztvesznek.

A salgótarjáni r. k. plébánia 
felhívja a hiveket, hogy a vallásos kör-

F eltámadunk!
Ismét elérkezett a kereszténység 

legfenségesebb ünnepe, hitünknek szent 
titka, örök életünk záloga, a feltámadás, 
a soha el nem múlás, a szellemi s testi 
megdicsőülés napja: a husvet ünnepe. 
Öröm érzete kel a szivekben s méltó 
megölésére készülődik a hívők sokasága, 
hogy nyilvános tanubizonyságot tehessen 
szent hitünk mellett. A természet meg
újulásának, virágfakadásának időszakán 
ünnepeljük az ünnepek Ünnepét, az 
örökkévalóság renaiszansze napját, ami
dőn a lelkek hivésével, a szivek repeső 
dobbanásával éneklünk Alleluját a fel
támadt Istenembernek. A szeretetnek 
összekapcsoló, lelkeket összeforrasztó 
ereje hatja át az emberiséget, mert hi
szel; a megdicsőülés örökéletének cso
dásán szép gondolata nem csak a ke
reszténységnek, hanem az egész emberi
ségnek jövőbeli reménységének kincses 
záloga. Szeretetben egyesülnek e napon 
a köznapi élet göröngyös utain botorkáló, 
az élet terheitől roskadó, megtépázott, 
megrugalt embertömegek, hogy lefojtott 
életkeserüségünk, megkinzott vágyaink, 
szárnyaszegett reményeik a feltámadás 
reménységében, az örök béke és az örök 
szeretet eljövendő boldogságában nyerjen 
vigaszt és enyhülést a földi lét, az élet 
súlyos jármának, igájának további türel
mes elviselésére.

Szenvedésekkel verejtékező, nyo
moruságokkal terhes az idő méhe. A 
természet koronája, a teremtés remeke, 
az örökkévaló képmása: az ember a fáj
dalmak tövises országutját járja s min
denfelől a kulturális s a gazdasági sivár- 
talanság reménytelensége rémlik eléje. 
Az élet torz képe vigyorog a küzdéstől 
mély barázdákat vont emberi arcba s 
gúnyos vigyogásában, kaján nevetésében 
a lét mélységeinek megdöbbentő, szívet 
szaggató, lelket facsaró képe káprázik 
előtte. A lelkeket megüli az elfásulásnak 
köde, az agyakat a gond nehéz, nyo
masztó felhője s a keresztényi akarat 
óriási energiája képes csak arra, hogy 
áttörje a szellemi béklyó azon sulyos' 
bilincseit, amelynek alig elviselhető ter
hét görnyedve vonszolja az emberiség.

De e napon mintha mégis könyebb- 
nek éreznők az élet jármát. Az Istenem- 
ber fényes arca, glóriás alakja szivünkbe 
önti a reménység ama balzsamcseppjeit, 
amelyek gyógyitó írral vonják be az em
beriség vonagló, véres szivét. A feltáma
dásnak szent estéjén, amidőn a földi sa
laktól, a földi szennytől megtisztult lel
künk örvendve énekel Hozsannát az 
örök halál legyőzőjének. Szemünk réve

menetek méltóságának megőrzése érde
kében a következő sorrendet szívesked
jenek mngtartani: 1. Keresztvivő. 2. Is
kolák: a) elemi fiu- és leányiskolások. 
b) polgári hu- és leányiskolások, c) gim
nazisták. d) leventék, e) cserkészek. 
3. Leánykongregáció. 4. Felnőtt leányif- 
juság. 5. Ébredők. 6. Tűzoltók. 7. Ipar
testület. 8. Nagyvállalatok csoportjai. 
a) bányászok, b) acélgyáriak, c) Hirsch- 
gyáriak. 9. Kat. Olvasókör és a többi 
kat. férfiak. 10. Ker. Szocialisták. 11. Máv. 
alkalmazottak. 12. Postások. 13. Pénz.- 
ügyőrség. 14. Csendőrök. 15. Vámőrök. 
16. Lövészek. 17. Énekesek a kántorral. 
18. Katonai diszszakasz. 19. Urnapján 
virágszóró leányok. 20. Papság. 21. Kegy- 
uraság. 22. Katonai tisztikar. 23. Városi 
képviselet. 24. Egyébb köztisztviselők. 
25. Kat. Nőegylet. 26. Rózsafüzér társu
lat. 27. Kat. asszonyok. A vallásos kör
menet külső, bátor megvallása a belső
leg érzett áhitatnak, azért szorosan az 
istentisztelethez tartozik. A körmenet 
egyszersmind férfias kinyilvánítása annak 
az ősi kath. elvnek, hogy a vallás nem 
magánügy, mellyel csak a kamrába, vagy 
templomba lehet elbujni, hanem igenis 
közügy a vallás, melynek magasztos igaz
ságait bele kell vinni az élet minden 
megnyilvánulásába, hogy megnemesitse 
és megszentelje a lelkét szegénynek és 
gazdagnak, munkásnak és munkaadónak 
egyaránt. Azért szükséges, hogy a kör
meneten résztvevők lelkét komolyság, 
fegyelemérzet és szent áhitat töltse el. 
— Felkérünk minden katholikust, hogy 
a megfelelő, helyen vegyen részt a kör
meneten s ne a járdán álldogálva aka
dályozza a forgalmat. Tekintve hiveink 
nagy számát és a rendet, a menetbe a 
nyolcas sorok betartását kérjük — asz- 
szonyok csoportjában is.

dezve tekint ama magyar .Horizont felé, 
amely jelzi a szétdarabolt, szétszaggatott 
Hazánk határait. S a dicsőséges Allelu- 
jába könnyünk hull, ujjongó szivünkről 
a fájdalom véres cseppjei hullnak le, 
mint a magyar fájdalom véres, zokogó 
gyöngyei, ha azokra az édes véreinkre 
magyar testvéreinkre gondolunk, akik a 
feltámadás magasztos estéjén is az ide
gen járom igáját hurcolják. Ők is zengik 
a feltámadás magasztos Hymnusát, de 
énekünkben az elnyomott magyar kese
rűség vibrál, hogy eljön-e számunkra a 
magyar feltámadás piros hajnalhasadása, 
fényes ragyogása? Ők is ünnepelnek, de 
ünneplésükben halk melódiák hangzanak, 
amelyek egy régibb, egy boldogabb ma
gyar Allélujáról susognak. Ők is körme- 
netekben hordják vállaikon az Istenem
ber diadallobogós szobrát, de ugyanak
kor összetört szívvel, megtört lélekkel 
gondolnak arra a magyar feltámadásra, 
szent vágyaik céljára, amelynek leendő 
eljövetele táplálja csak jövőbeli remény
ségük pislákoló mécsesét.

E szent ünnepen, e magasztos nap 
hajnalhasadásakor szálljon be szivetekbe 
a magyar reménységnek hófehér galambja. 
Vérző szivetek hulló vércseppjeit, fátyo
los szemetek keserü, sós könnyeit, ver
gődő magyar lelketek zokogó sírását ál
dozatul ajánljátok fel a feltámadt Isten
embernek. Emeljétek fel zokogó remény- 
ségtek az Ur zsámolyához, hogy e szent 
napon nyissa meg irgalmának bőséges 
forrását s magasztaljon fel mielőbb ben
neteket én édes magyar Véreiml Ke
sergő szivetek zokogó sírása helyett dia
dalmas örömhozsannát hozzon hozzánk a 
kóbor magyar szél. Öröméneket, amely 
újra egy magyar szívbe, magyar lélekbe,

magyar akarásba forrasztja össze a szét
tagolt magyar nemzetet.

S ha eljön az a feltámadás, amely 
az egy Isten hivésével, az egy igazság 
reménységével fogja visszaszerezni Szent 
István országát, ezer éves aranyalmáját, 
amidőn elszakított magyar Véreink ujra 
az édes magyar haza keblére borulhat
nak, az lesz az az igazi feltámadás, amely 
ma minden magyar ember reménysége, 
amikor egy szivvel és egy ajakkal fogjuk 
az Istenember magasztos Hymnusát a 
 magyar feltámadás napján énekelni.

Kuster Lajos.

A salgótarjáni kir, járásbíróság mint 
telekönyvi hatóság.

3761/1927. tk. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
Szappan György végrehajtató, vég

rehajtást szenvedő ellen inditott végre
hajtási ügyében a telekkönyvi hatóság 
utóajánlatra az ujabb árverést 2.158.000 
K. 172 P. 64 fill. tőkekövetelés és járu
lékai behajtása végett a salgótarjáni kir. 
járásbiróság területén levő, Mátraszőllős 
községben fekvő s a szőllősi 100 sz 
tjkvben A 1 sor 103 hrsz. (ház, udvar 
és kert 439 □ öl) ingatlanból Szappan 
János B 5. a. (1/3) illetőségére 397 pen
gőben. Ugyanazon tjkvben A. I. 2., 3„ 
5., 8., 9., 16. sz. 391., 648., 347., 321/b. 
444/a. 414/c. hrsz, (szántóföldek és ré
tek) ingatlanból Szappan János B. 5. a. 
(1/3) illetősége, 1637 pengőben. Ugyan
azon tjkvben a + 3 sor 1318/a. hrsz. 
(szőllő) ingatlanból Szappan János B. 5. 
a. (1/3) illetőségére 165 pengőben és vé
gül azon tjkvben a + 4 sor 1318/c. 
hrsz. (szőllő) ingatlanból Szappan János 
B. 5. a. (1/3) illetőségére 204 pengőben 
ezennel megállapított kikiáltási árban 
elrendelte.

Az árverést 1928 évi április hó 12 
napján délelőtt 10 órakor Mátraszőllös 
község házánál 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 %-át bá
natpénzben, vagy az 1881: LX. t-c. 42 
§-ában meghatározott árfolyammal szá
mított óvadékképes értékpapirosban a 
kiküldöttnél letenni, hogy a bánatpénz
nek előleges birói letétbe helyezéséről 
kiállított letéti elismervényt a kiküldött

nek átadni és az árverési feltételeket 
aláirni (1881: LX. t-c. 147., 150., 170. 
§§.; 1908: XL. t-c. 21. §.)

Az aki az ingatlanért a kikiáltási 
árnál magasabb ígéretet tett, ha többet 
igérni senki sem akar, köteles nyomban 
a kikiáltási ár százaléka szerint megálla
pitott bánatpénzt az általa ígért ár 
ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908 
XLL 25. §.)

 Salgótarján, 1928. február 26. n. 
Zelenka Ottó s.k. kir. jbirósági elnök.

A kiadmány hiteléül:
Csomor

telekkönyvezető.
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Hasszorulás, rossz emésztés, erős 
bomlási és erjedési folyamat a gyomor- 
bélhuzamban, bélbaktérium- és gyomor- 
savtultengés, a nyelv gyulladása, az arc
bőrön és a háton mutatkozó kiütések, 
valamint karbunkulusok a természetes 
„Ferenc József” keserűviz használata mel
lett visszafejlődnek. Számos gyakorló or
vos a Ferenc József vizet már évti
zedek óta mindkét nembeli felnőtteknek 
és iskolás gyermekeknek kitünő sikerrel 
rendeli. Kapható gyógyszertárakban, dro
gériákban és füszerüzletekben.

Ma már senkinek sem mind
egy, Hogy a mindennapi kávéja miből 
készül, amióta Franck Henrik Fiai r. t. 
Budapest, közismert világcég piacára hozta 
a „Valódi Franck kávépótlékot" amely 
hazai gyárakban  Mosonszentjánoson és 
Nagykanizsán készül. A kávé zamatját 
finomabbá teszi, szép aranybarna szint 
ad neki és emelett kiadósságánál fogva 
rendkívül olsó is. Ma a „Valódi Franck 
kávépótlék" a gazdaságosan gondolkozó 
káziasszonynak közkincset jelent, neve pe
dig minden háztartásban fogalommá vált.

Véglegesen összeállították a 
bíboros hercegprímás által veze
tendő zárandoklás ünnepségeit és 
programmját. A biboros hercegprímás 
— mint ismeretes — vezeti elsőizben a 
magyar katholikusságot zarándokúiban az 
Örökvárosba. A zarándoklatot rendező 
Országos Katolikás Szövetség véglegesen 
összeállitotta az április 29-én Budapest
ről kiinduló zarándoklás végleges prog- 
rammját, mely szerint a magyar katoli- 
kusság ezen inpozáns zarándokutja méltó 
lesz a szentévi zarándoklatokhoz, ami
kor is többszázan és ezren mentek le 
Rómába. A szervezés munkája már nagy
ban folyik és a vidéki plébániáktól és 
egyesületektől, nemkülönben a községek 
elöljáróságától tömegesen érkeznek ér
deklődések, amelyek azt mutatják, hogy 
Serédi biboros hercegprímás által veze
tendő nagy nemzeti  zarándoklás inpo- 
záns módon fog lezajlani. A zarándokok 
megtekinthetik az Örökvároson kivül Ve
lencét Firenzét, Bolognát és Loretót s 
aki akar, az még kirándulhat Nápolyba, 
Pompeibe, Szorentóba és Capri-szigetére. 
A tömeges érdeklődésekre való tekintet
tel kéri az Országos Katolikus Szövet
ség, hogy mindazok, akik részt óhajtanak 
venni ezen a zarándokláson, minél előbb 
jelentsék be óhajukat a Szövetség köz
ponti irodájába (Budapest. IV. Ferenciek 
tere 7.) A zarándoklás részvételi dija III. 
osztályon 310. Pengő, II. osztályon 470 
és I. osztályon 700 Pengő, III./b osztá
lyon pedig 210 Pengő.

Felhívás a községek elöljáró
ságához. Nemzeti Becsületként keze
lendő átiratban kerestük meg az Elöljá
róságokat, hogy a Szabadság-téri ország
zászló kitűzéséhez minden község teme
tőiből a hősi halottak sírjáról, vagy tör
ténelmi helyről összekeverve és pontosan 
félkilogramm földet küldjenek meg egy 
szent halom létesítése céljából. Hogy 
szent földből emelkedjék ki az ország
zászló, amelynek zászlótartóját szószék
kel kapcsolatban oldották meg művészi 
és mesteri kezek. Átiratukban tüntessék 
fel honnan való a megküldött föl, hogy 
ezek összegyüjtve okiratul szolgáljanak a 
szent föld történelmi igazolására. A zász
lótartó árbocába a csonkaország vala
mennyi községének és a 63 vármegyének 
nevével ellátott bronz zászlószögét he
lyezzük el Tömegesen érkeznek haza
szeretettől áradó sorok kíséretében a kül
demények. A sürgősségre való tekintet
tel ezuton is felhívjuk a t. . Elöljárókat, 
hogy a félkilogramm földet április 15-ig 
a gyűjtőhelyre (Országos Mezőgazdasági 
Kamara, Budapest V. Szabadság tér 10. 
címre) küldjék fel, mert az ország zarán- 
dokhalmából nem hiányozhatik egy köz
ség szent röge sem. A mulasztásért nem 
vállalhatja saját személyében egy elöljáró 
sem a felelősséget, ha késedelem miatt a 
község szent röge kimaradna a szent ha
lomból. A Szabadság-téri országzászló 
kitűzését előkészítő bizottság.

Harc a kontárok ellen. Mióta 
az építkezések nagyobb erővel megin
dultak, országos problémává lett a kon
tár építkezők elleni harc; amely most a 
Mérnöki Kamaránál is sok tárgyalásra 
adott okot. Kétségtelen, hogy akkor, ami
kor az egész országban vehemens erővel 
indulnak meg az épitkezési munkálatok, 
sakkal nagyobb szükség van az elővigyá- 
zatra és ellenőrzésre, mint kevés munka 
idején, mert akkor, amikor minden vo
nalon építkeznek, a sok szakmunkás kö

zött elvész az a kontár, aki csak haszon
lesésből, de minden  felelősségérzet nél
kül végzi munkáját. Különösen fontos ez 
a kérdés a bérházak építésénél, valamint 
gyárak és üzemek épitésénél, szóval mind
azokon a helyeken, ahol emberéletben 
eshet kár a kontárkezek munkája nyomán 
Manapság ugyanis divatossá vált az épí
tési vállalkozás és egész sereg fiatalem
ber szaladgál szerte az országban, akik 
épitészeknek, mérnököknek és építőmes
tereknek adják ki magukat, munkát vál
lalnak, jól lehet nincsen képesítésük, sem 
végzettségük, csupán egyszerű vállalko
zók, akik abból akarnak nagy üzleti hasz
not szerezni, hogy kontár munkával be
csapják a hiszékeny épitkezni akarókat 
Természetesen ezek a kontár vállalkozók 
akik ellen most a budapesti mérnöki Ka- 
mara erélyes harcot inditott, rendszerint 
egy képesített építőmester neve mögé 
bujva vállalják fel a munkát, de valójá
ban ez az építőmester csak cégérnek 
szolgál és nem vesz részt magában az épít
kezésben. Ebből persze bajok származ
nak és a hatóságok sajnos csak akkor 
inditanak szigoru vizsgálatot, ha már meg
történik a baleset, vagy a szerencsétlen
ség. Ezért figyelmébe kell ajánlnunk min
den építkezőnek, hogy jól nézzék meg 
kivel állnak szóba, mikor átadják a mun
kát valamelyik épitési vállalkozónak. Na
gyon fontos, hogy az illető maga vállalja 
a munkájáért a felelősséget és ne tol
hassa át olyan személyekre, akiket a ké
sőbbi vizsgálat során már nem lehet elő 
keríteni.


