
Visszaeső bűnösök.
Ismét olyan esettel kell foglal

koznunk, amely joggal hívja ki nem
zeti közvéleményünk teljes felhábo
rodását. Prágában a csehszlovákiai 
szociáldemokrata párt kongresszust 
tartott, amelyen mint vendég a ma
gyarországi szocialisták részéről részt 
vett Esztergályos János képviselő 
is. Ez a kongresszus olyan példát
lan magyargyalázó határozatot ho
zott, amely után meg kell állapíta
nunk, hogy hazánknak valóban el
lensége a nemzetközi szociálizmus. 
Legutóbb Párisban hangzott el az 
internacionálé kongresszusán ha
sonló eset, amikor nemzetünket mé
lyen sértő határozatot hoztak s en
nek a határozatnak aláírói között 
ép ugy szerepel egy magyar kép
viselő, mint ahogy asszisztált a prá
gai szociáldemokrata kongresszuson 
Esztergályos János. A külföldi szo
ciáldemokrata szervezetek ugylát
szik hazánkat nem tekintik egyéb
nek, minthogy időnkint piszkolódá*. 
saikkal és rágalmaikkal elhalmoz
zák 6 valóban nagy türelmességükre 
és higgadtságukra vall, hogy ezt a 
sok gyalázkodást, ami méltánytala
nul ér bennünket, tűrjük. Legszo- 
morubb a,dologban, hogy minden 
ilyen alkalommal, amikor hazánk 
sárraldobálása folyik, jelen van a 
magyarországi szociáldemokrata párt 
kebeléből is egy-egy politikus, aki 
ahelyett, hogy tiltakoznék á ben
nünket ért rágalmak ellen, szó nél
kül hagyja azokat. Már magábavévc 
az a körülmény, hogy a magyar 
parlamentnek akadhatnak olyan kép
viselői, akik jelenlétükkel tüntetnek 
hazájuk ellen ilyen ellenséges indu 
latu kongresszusokon, a legnagyobb 
mértékben kihívják maguk ellen

nak, hogy nemzetünk ellen áská
lódhassanak. Ezek után azt hisszük 
a bíróságok__is tudni fogják, hogy

nemzeti közvéleményünk és hatósá
gaink ellenszenvét és felháborodá
sát. Ha a magyarországi szociálde
mokrata párt kiküldöttei a meghí
vásokat nem tudnák visszautasítani, 
akkor is kötelességük volna, hogy 
tiltakoznak annak a nemzetnek 
durva megsértése ellen, amelyik
nek egyébként ők állampolgárai. 
A párisi internacionálé határozata 
után, amelyet tudvalevőleg Peyer 
Károly szintén aláirt, parlamentünk
ben és a sajtóban számonkérték et
től az embertől cselekedetét, saj
nos ő ahelyett, hogy a közvélemény 
felháborodását csillapítani igyeke
zett volna magyarázatával, inkább 
a fenyegetőzés terére lépett. Ennek 
az ügynek lett a folytatása a Hcn- 
derson-féle'távirat, amely újabb me
rénylet volt nemzeti szuverénitásunk 
ellen, amire gróf Bethlen István mi
niszterelnök méltó választ adott, 
kioktatván ezt az idegen szocialis
tát. A Peyer-féle ügy, amit megtor- 
latlanul nem lehetne hagyni egy el
lenzéki képviselőnek, Gaál Gaszton- 
nak parlamenti felszólítása után az 
az összeférhetetlenségi bizottság elé 
került, mert valóban képtelenség, 
hogy egy magyar képviselő egy 
nemzetközi társaságban asszisztáljon 
hazánk legnagyobb ellenségeinek. 
Azt hittük, hogy a Peyer féle eset 
után észretértek szociáldemokratá
ink, de mint rendesen ebben az 
az esetben is mélységesen csalód
tunk, mert a prágai szociáldemok
rata kongresszus határozata, amely
nek meghozatalánál Esztergályos 
Jánps is jelen volt, azt bizonyltja, 
hogy még csak bünbevaló vissza
esésnek sem tekinthetjük szociál
demokratáink eljárását, hanem el 
keli végre hinnünk, hogy megrög
zötten minden alkalmat megragad-

Az egyik lt gnagyobb francia gaz
daságpolitikusnak Louchaurnak volt a 
. ondolala, hogy győztesek és legyőzői
tek gyüijenek össze világgazdasági kon- 
fi-renciá.a, segíteni az egyetemesen fenn
álló termelési krízisen és megtalálni poli
tikai és gazdasági eszközeit annak a 
gyógyító folyamatnak, mely normális me
derbe terelné a nemzetközi árucserét. 
Kitűnő éleslátás, do mellette nagy fan
tázia is kr llett ahhoz, hogy valaki ezzel 
az ötlettel végre küépjsn s elképzelje, 
l.ogy a háború által összekuszált világ-
• azdaság az álizmok és népek kibékülé
sével egy uj vezérelvet fogadjon el: a 
gazdasági területek kölcsönhatásait. Genf
ien ült össze ez a konferencia és már
• árgyal, amidőn c sorok Íródnak, hogy 
a népszövetség égisze alatt argumentál
jon az elzárkózás ellen s a külömhöző 
érdekek versenyét összeegyeztesse. Kell 
hozzá jó adag optimizmus, hinni a mai 
európai helyzet megváltozásának gyorsa
ságában, különösen azoknak, akik kár- 
vallotjai a békeművek áldatlan következ
ményeinek és azoknak a hatalmi viszo
nyoknak, amelyek nemcsak az ellentétes 
érdekek felsorakbztatásával tudják slabi- 
‘izálr.í á maguk javát, hanem a legyő
zőitek javuló állapotaival szemben még 
’nindég féltékenyek. A világgazdasági 
Xopfereocia negyvennégy állam nemzet
közi parlamentje a hivatalos kiküldöttek
ből, hogy in gteremtse a nemzetközi 
együttműködést és egy európai szolidari
tást alakítson ki, a megingott termelési 
rend biztosítására. A szörnyű dulások és 
háborús pusztulás után egyszerre feltá
mad az okónomizmus megváltó gondo
lata és ettől várják mindannak ujjnépité- 
sét, amit a gazdasági hódítás vágya, 
vagy a politikai imperializmus összerom
boltak. Kétség kívül rendkívüli nehézsé
gekkel járt összehozni a lelkileg szétker

getett nemzeteket és gazdaságilag egy
más ellenségeivé tett országokat a köl
csönös bizalom szándékával, megtárgyalni 
a nyersanyag és élelmiszertermelés prob
lémáit és gátépítő terveket szönni Eu
rópa rettenetes elszegényedése és eladó
sodása ellen.' Mily módon lehetne ez 
utóbbit folyamatban vetni? — mered a 
gazdaságtudósok és politikusok elé a 
kérdés s a válasz erre csak az lehet, 
hogy uj orientációt kell találnia az egész 
világgazdaságnak, hiszen uj gazdasági 
határok keletkeztek, uj valutarendszerek 
alakultak, a nemzetközi tőke eltolódott 
nemcsak a kontinensen, dr egész Európa 
hátrányára s ami bennünket magyarokat 
legközelebbről érint; olyan gazdasági egy
ségeket téptek szét, teremtve helyette 
életképtelen uj szervezeteket, hogy kiha
tott mindez az általános gazdasági rendre 
felbontván azt, hogy anarchiába döntsön. 
A gazdasági életet bűn a véletlen esé
lyeire bízni és ezért helye van, hogy a 
negyvennégy nemzet gazdasági parla
mentje Genfben a gazdasági élet törvé-, 
r.yeinek tudatos alkalmazásáról és a nem
zetközi kapcsolatok kényszerű erejéről 
határozatot hozzon. Egész Európára ki-1 
terjedő kereskedelmi szerződések és varrt
tarifák kellenek S ha ezek által ledőlnek 
a kereskedelmi féltékenység falai, hogy 
helyettük felépüljön a kereskedelmi szo
lidaritás körbástyája, akkor bizton remél
hetjük, hogy hazánk is a világgazdasági 
organizmus értékes tényezőjeként felol
dódik a még mindig szorongató gyűlö
letnek bilincsei alól.

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

Ámen.

fl MUNKR

Á magyar nép 
önmiivelési lehetőségei.

Irta: Dr. NEVELÖS GYULA 
kultuszminiszteri osztály tanácsos.

Alig hallani ma nyilvános beszédet, 
amelyben nem hangzanék el ez a szó, 
hogy kultuHölény, a magyar nemzet mű
veltségi fölénye az őt környező idegen 
népek felett. És állapítsuk meg azonnal 
azt is, hogy az utolsó két-három eszten
dőben a művelődés terén olyan hatalmas 
nekilendülésnek lehetünk tanúi, hogy ma 
már biztos és komoly önérzettel beszél
hetünk a sokat emlegetett kultur fölény
ről, és nem hiszem, hogy legyen olyan 
ellenségünk, aki tárgyilagos megítéléssel 
azt állítaná,' hogy műveltségünkkel alap
talanul kérkedünk. Előttünk áll és bon
takozik a mai kultúrpolitika, amely nagy
szerű szellemi munkával és szívós kitar
tással vágja, pallérozza a művelődés út
ját a tanyai házaktól, a fővárosi palo
tákig, a kis elemi iskoláktól az egyete
mekig. a mindennapi élet egyszerű isme
reteitől egészen a mélyre ható tudomá
nyos kutatásig. A művelődésnek ezen az 
utján két irányú áramlást látunk: az 
egyik viszi fel az életet. a tudományba, 
a másik irányú áramlás hozza le a tudo
mány termékeit az élet számára. De ez 
a szellemi áramlás nem marad meg csu
pán az iskolák vonalán, hanem hullámai 
egyre széjelebb terjednek; kezdik elárasz
tani a nemzet egész életét és felkeltik 
mindenütt a művelődésre való vágyako
zást a szellemi javak megbecsülését és 
izeretetét és ezzel az önművelésre való 
törekvést. Számtalan jelét látjuk az or

szágban már annak, hogy az emberek 
művelődni vágynak, mégpedig oly ko
moly és annyira biztató jeleket, hogy 
ezeket ma már figyelmen kivül hagyni 
lehetetlenség.

Ha azt kérdezem, hogy milyen a 
magyar nép önművelése azt felelem, hogy 
az önművelésnek hasznosnak kell lennie, 
nem lehel azt állítani, hogy minden mű
veltség, ismrret minden ember számára 
egyformán hasznos. Hiábavaló dolog 
volna például, ha egy magyar gazda ta
nulmányozni kezdené a tenger fenekén 
lakó állatok életviszonyait: de nem lenne 
hiábavaló, ha megismerné a gyümölcsfá
kat pusztító férgek és rovarok életét.

Az önművelésnek, hogy hasznos le
hessen célszerűnek és céltudatosnak kell 
lennie. Mindenkinek tudnia kell, hogy 
milyen célból művelje magát és ehhez 
képest kell megválogatnia a mnga önmű
velésének irányait és tartalmát. Másszcrü 
önművelésre van szüksége a kétkézimun- 
kásnák és a szellemi munkásnak; másra 
az iparosnak, a földművesnek a kereske
dőnek és másra a szorosan vett értelmi
ségnek.

Ha nemcsak az egyes emberre, ha
nem az egész nemzetre tekintünk, akkor 
azt kell állítanunk, hogy az önművelés
nek olyannak kell lennie, hogy a nem
zeti érdekeknek megfeleljen. Az önműve
lésnek tiszta meggyőződését, kemény tu
dattá kell tennünk azt az érzést, hogy 
mindnyájan egy nagy közösségnek, a 
magyar nemzetnek vagyunk tagjai.

Bár sem a szakbeli, vagy hivatás
beli, sem a nemzeti műveltséget nem le
het elképzelni erkölcsi elemek nélkül, 
mégis külön kell említenünk az erkölcsi 
műveltséget. Az erkölcsi műveltség az 
ember lelkének kifinomitáaát a tiszta er

kölcsnek, a vallás erkölcsnek, az emberi 
élet eme üditö és éltető levegőjének fel
ismerését jelenti. Mcgtanit arra, ami nél
kül nem ember az ember. Megtanít az 
Isten félelemre, az ember becsülésre és 
a szereidre.

Amikor a magyar nép önművelésé
ről emlékezünk meg, nkkor nem iskolai 
oktatásról, hanem önkéntes művelésről 
van szó, az iskolán kivül való művelő
désről, amelynrk alanyai nem tanintéze
teket látogató egyének, hanem általában 
felnőttek, ifjak, vagy idősebb férfiak 
és nők.

Hol és hogyan történjék az önmű
velés? Itt mindenek elölt a különböző 
közmüvclési egyesületeket kell megemlí
tenem, az országos és helyi jcllagü kul- 
turegyesületeket. A jól működő kultur- 
egyesületekben folyhatik a leghelyesebb 
önművelés mégpedig azért, mert az. egye
sület mint társadalmi szerv tagjainak 
művelődési szükségleteihez szabadabban, 
könnyebben alkalmazkodhatil.-, mint vala
mely állami intézmény. Tapasztalás sze
rint igen hasznosaknak látszanak a helyi 
egyesülések, amelyek vagy önállóak, 
vagy valamely országos egyesülés helyi 
fiókjai. Ilyenek az ifjúsági egyesületek, a 
levente egyesületek, a legény egyletek, 
gazda körök, olvasókörök, tűzoltó egyle
tek slb. Ahol a helyi egyesületeknek 
megfelelő vezetői vannak, ott már nem 
csak műkedvelői előadásokat vagy bo- 
ro^gató estéket rendeznek, sőt hasznos 
ismeretterjesztő előadásokat, sőt egész 
tanfolyamokat is tartanak, igen nagy 
szükség van arra, hogy a kulluregycsü- 
letek állandó központi irányításban része
süljenek. Irányítás alatt természetesen 
semmi olyat nem értek, nmi az egyesü
leti .önkormányzatot sértené, liánéin

olyan tájékoztatásszerü irányítást, amely 
magasabb pontról tekintve a szükségle
teket meglátja és tájékoztatástokat a mű
ködésre nézve.

Főkép az' a körülmény, hogy a kul
turális jellegű egyesületek nem hálózzák 
be kellőleg az egész országot, vagyis, 
hogy a művelődési vágy nem tud kellő 
kielégülést szerezni az egyesületekben, 
ezt tette szükségessé a községeknek és 
törvényhatóságoknak a nép önművelésé
ben való szereplését. Főkép a törvény
hatóságok és ezek között is elsősorban 
a magyar vármegyék azok amelyek a 
magyar nép kellő önművelését elősegítik, 
A törvényhatóságokban a törvényható
sági népművelési bizottságok, élükön a 
vármegye alispánjával, vagy a város pol
gármesterével, ma már mindenütt mű
ködnek és ismeretterjesztő előadásokban 
tanfolyamokban, valamint analfabéta kur
zusokban adnak alkalmat az önművelésre 
mégpedig elismerésre méltó jelentékeny 
anyagi áldozatok hozásával.

Az önművelésnek legáltalánosabb 
forrása a könyv. Á;n nem a Nick Cár- 
téri ponyva Írások, hanem azok, amelyek 
az önművelés kellő irányainak megfele
lően kiválogatva, valóban értékesek és 
hasznosak. Gondoskodni kell a szüksé
ges könyvek megírásáról, amelyekben a 
falu és város lakója és a különböző fog
lalkozású egyének megleljék a nekik 
szükséges tudnivalókat. A kiválogatott 
könyvanyagból létesíteni kell könyvtára
kat, kisebb népkönyvtárakat, esetleg ván
dorkönyvtárakat, amelyekhez mindenki 
könnyen és olcsón hozzáférjen.

Az önművelés szempontjából ma 
már eléggé fel nem becsülhető jelentő
séggel bír továbbá a folim, a mozi. 
Könnyen fáradság nélkül, szórakoztatva
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Hird,

Imi a teendőjük, mert az ilyen nyílt 
hazacllenes cselekedeteket szó nél
kül hagyni nem lehet
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Hirek és különfélék.
Karacskeszi uj plébánosa. A 

Karancskeszii plébánia elhalálozás foly
tán egy évvel ezelőtt megüresedett. A 
kürt pályázat a múlt heten járt le- s mint 
értesülünk a rozsnyói püspök a napok
ban döntött a beérkezett pályázatok fe
lett, uj plébánosnak Dr, Beliczky János 
pápai kamarást, volt teológiai tanárt, 
rimaszécsi plébánost nevezte ki Slovcnskó 
területéről. Dr. Beliczky a rozsnyói egy
házmegye egyik legtekintélyesebb papja, 
akire büszke lehet majd a karancsvidék, 
mégis ugy érezzük, hogy nagyobb szol
gálatot tett volna a magyarságnak, ha ő 
mint tősgyökeres felvidéki, szlovákul jól 
beszélő kath. pap marad árvaságra jutott 
rabmagyar testvérei közölt. Persze a 
cseh hatóságok örömmel engedik ki a 
katolikus papokat, de rendkívül megne
hezítik, hogy ha innen akar odamenni 
valaki!

KitÜDtetés. Az Országos Testne
velési Tanács Fekete Gyula áll. tanítót 
a Slarjání Városi Levente Egyesület ér
demes főoktatóját az 1926 évben elért 
nívón felüli érdemes munkálkodásáért 
legfelsőbb elismerés • mellett 80 p ngö 
jutalomban részesítette. Átadás f. hó 8-áti 
volt, mtlyen megjelent az oktatókar élén 
Horváth László v, tan, egyes, elnök és 
futásíalvi vitéz Pál Imre a város testne
velési vezetője, ki a feszes állásban fel
sorakozott leventék előtt méltatta a fő
oktató hazafias, fáradságot nem ismerő 
munkálkodását, felszólította a leventéket 
a hazafias munka további pontos és lel
kiismeretes végzésére. Székely szívből 
fakadó gyönyörű beszéde után átadta a 
főoktatónak a jutalmat, mit a leventék 
„háromszoros éljen" kiáltása követett. 
Ezután Horváth László elnök intézett 
buzdító beszédet a leventékhez, kiemel
vén a becsületes, magyar leventemunka 
magasztos célját sikeres végzéséhez 
„szebb jövőt!" Fekete Gyula személye 
városunkban nem ismeretlen hiszen 5 
éves korától szivja e város levegőjét. 
Losonci képző jeles elvégzése után azon
nal katonának vonult be, a harctérről 
sebesülve s'több kitüntetéssel tért haza. 
Az iskolán kívül tevékeny részt vesz a
társadalmi és egyéb egyesületek életébe. 
„Járási köztisztv. beszerzési csoporjának" 
titkára, majd az M K.F.Sz. helyi alosztá
lyának vezetője. Kath. kör. jeles pénz
tárnoka és dalárdájának intézője, okt, O. 
K.H. felügy. biz. tag stb. A levente főokta
tás nehéz munka, mert a szülők és mun
kaadók nehezen látják be a törvény 
szigorú utasításait Több hazafias, társa

dalmi és kulturális egyes, tagja s kisebb 
tisztség • viselője. Bárhol van, mindenütt 
szeretik, munkásságát nagyra becsülik. 
1925-iki Faluszöv. kiállításon méhész ok
levelet nyert. 1925 levente versenyen 
mint legjobb érmet nyert egyesület ok
tatója oklevelet nyert. Több dicsérő és 
elismerő levél, szép bizor.yitványok tulaj
donosa. Örömmel csatlakozunk "mi is az 
ünneplők sorába s kívánunk Isf.-n áldá
sát további lelkes munkálkodására.

A városi iák. Kaptuk alábbi le
velet: Nagyon csodálkozom azon, hogy 
m. tisztelt Szerkesztő L)r nem vette.észre 
az uccai 'fák siralmas állapotát. A városi 
tanács figyelme mindenre kiterjed, de 
arra nem, hogy a fáknak is gondozás

kell. Nézzük végig csak az Uri-uccát, 
hogy néznek ki a fák, természetesén 
azért, mert a villanylelep nyírja.' Ezt a 
szépészeti bizottság nem látja? Viszont 
Szerkesztő Dr sem. A nyírásnak itt volna 
az ideje. Előfizető.

Iskolai előadás Pálfalván. F. 
hó 22-én d. u. 4 órai kezdettel a pál- 
falvai társulati iskola tanulói a bá- 
nyakaszinó nagy termében „Erzsiké" c 
irredenta színdarabot adják elő, melyre 
a rendezőség ezúttal is meghívja az ér
deklődő közönséget. A betanítás nehéz 
munkáját nagy hozzáértéssel a bányatár
sulat egyik kiváló pedagógusa, Szinger 
Mária tanítónő végzi.

Törvényszéki hitek. Salgótarján 
város pénztára sérelmére elkövetett és 
hivatali sikkasztás bűntettével vádolt 
Szabó Sándor és társai elleni bűnügyben 
f. évi április 22, napján tartotta meg a 
kir. törvényszék a főtárgyalást. Szabó 
Sándor vádlott beismerte, hogy mint 
Salgótarján város id. minőségű végrehaj
tója 1926. évben és 1927. év január ha- 
váb n több a'kalotnma1, összesen 6 321.000 
koronát jogtalanul eltulajdonított s egy
ben előadta vallomásában, hogy hivatal- 

jnok társai közül egyeseknek kisebb ösz- 
szegü pénzt is adott kölcsön, kik tudták 
azt, hogy a kölcsönt hivatalos pénzből 
kapták. Ugyanezt vallotta Mákos József 
vádlott is, ki 96.349.270 koronát tulajdo
nított el jogtalanul Az orgazdasággal 
vádolt három városi tisztviselő tagadta 
azt, miszerint tudomásuk lett volna a 
pénz hivatalos jellegéről. A lefolytatott 
bizonyítási eljárás alapján a kir. törvény
szék Szabó Sándort 4 havi fogházra, 

í Mákos Józsefet 2 év és 6 havi börtönre 
! Ítélte, míg a többi vádlottat felmentette, 
mert velők szemben nem látta beigazolva, 
hogy ők tudták a kikölcsönzött pénznek 
eredetét. A felmentett vádlottak megnyu
godtak az Ítéletben, a kir. ügyész azon- 

; bán valamennyi vádlott terhére felebbe- 
zéssel élt és felebbeztek Szabó és Má
kos vádlottak, valamint védőik is.

Aki a „Hangyá'-ban vásárol 2% 
| viszatéritést kapl
; Iparoktatás! főigazgatói látó- 
[ gatás. Magyar E n |r e ipár- 
: oktatási főigazgató f. hó 5-én-6»án . látb- 
* gáttá meg az acélgyári iparostanoncisko- 
í lát. Látogatása nem egyszerű ellenőrzés, 
hanem missió a modern gyakorlati élet
hez, uj tantervhez alkalmazkodó iparok
tatás érdekében. Minden szava, tényke
dése tanítás, iránymutatás a való életre, 
egy müveit, szak és versenyképes iparos
nemzedék kialakítására. Nemes hivatását 
városunkban különösen, szívvel és lélek
kel végzi, mert a munkaadók részéről 
kellő megértést és támogatást, a tanító
ság részéről pedig ügybuzgó munkálko
dást, hivatás szeretetet talál, a kitűzött 
nagy cél érdekében. A látogatása alkal
mával tapasztalt eredmény, a tanitói kar 
működése s a tanulók képzettsége az uj- 
tanterv sikeres keresztülvitele fölött a 
gyárigazgatóság és igazgatótanitó előtt 
teljes megelégedését nyilvánította.

Madarak és fák napja az acél
gyári iskolában. Kedves, lelket üdítő 
ünnepélyét f. évi május hó 9-én kint a 
zöldben a kies Borbélyligctben tartotta 
meg az acélgyári iskola a „Madarak és 
Fák* napját. A hatalmas gyermeksereg 
ártatlan ötömé, lelkesedése bizonyságot

adja az ismereteket és azt hiszem, hogyha 
az oktató és az erkölcsi tartalmú filmek 
kellő számban állhatnak az önművelés 
szolgálatára, az általános műveltség uj 
lendületre kap.

Uj és igen figyelemre méltó esz
köze az önművelésnek a rádió, ez a 
technikai csoda, amellyel az emberi tu
domány újabb lépést tett a levegőég 
meghódításában. A rádió egybekapcsolja 
jóformán az egész világot, egy óriási kö
zős vérkeringést létesít az emberi érint
kezésében és amint a levegőnek nincse
nek a földkörül határai, ugy a rádió 
sem ismer határokat.

Az önművelés helye ma leginkább 
az iskola. De elképzeljük, hogy az iskola 
falun az elemi iskola, a felnőtt emberek 
részére nem egészen megfelelő. Minde
nütt népházra, kulturházra volna szükség. 
Még ma is fcgy-egy falu szellemi élete, a 
közös ügyek fesztelen kényelmes megbe
szélése inkább a korcsmában, vagy a fa
lusi szatócs boltban történik. Ha a köz- 
ésgnek népháza volna, a korcsmák csak 
korcsmák maradnának, s az önművelés a 
nemes szórakozás átkerülne a neki való

j hajlékba, a népházba. Lenne ebben a 
I házban terem, amelyben előadások, szin- 
! játékok rendeztetnének, ott lenne a nép
könyvtár, különböző ismeretterjesztő esz
közök az első segélynyújtáshoz szüksé
ges szerep, a tűzoltó felszerelés stb. A 
népház a legfontosabb művelődési té
nyezők egyike és az a község, amely 
népházat létesített, egy házat amely a 
község minden lakósáé, bizonyára a leg
jelentékenyebb lépest tett a hasznos mű
velődés utján.

Hosszabban lehetne még a magyar 
nép önművelésének eszközeiről irni. Egy 
kis elmeíuttatásnak csak az a célja, hogy 
legalább gondolatokat keltsen azokban, 
akik tudnak és szeretnek a jövőbe nézni’ 
Csonka, kicsi ország a mi hazánk. El
szabdalva megfogyatkozva s ha eszüpkbe 
jut a torkunkat bizony keserűség fojto
gatja. És ezzel a keserűséggel lelkűnkben 
mindnyájunknak tekintete kifelé néz a 
határok felé tehetetlenül. Ezt a tehetet
lenséget fogja a magyar művelődés fel
váltani egy uj, egy egységes kemény és 
termékeny nemzeti tetterővel.

tett arról, hogy a kis gyermekek, azok 
testi és lelki fejlődésére, milyen nagy ha
tással van a szabad természet, ahol min
dig szívesen időznek. A szép ünnepélyt, 
melyen a szülők is nagy számban jelen
tek meg Fridrich Sándor tanuló gyönyörű 
fogadalmi imája, nyitotta meg. Szép al
kalmi énekszámmal szerepelt a IlL-ik és 
V.-ik vegyes és IV.-V. leány osztály. A 
madarak és fák hasznát dicsőítő verseket 
hatással szavalták: Liptay Jenő, Puskás 
Olga, Károly Mária, Varga Gabriella és. 
Pál Aranka és még mások. A nap jelen
tőségeit alkalmi beszédében Bedő Albert 
tanitó méltatta leereszkedve a gyermeki 
telkekhez. A vidám és emlékezetes napot 
a IV. leányosztály éneke a Tóth Pál nagy
hatású hálaadó imája zárta be, melynek 
elhangzása után, ozsonna és agjosztályok 
csoport és verseny-játék énekszámai kö
vetkeztek a tanítók vezetése mellett. A 
késő délutáni órákban egy kedves boldog 
gyermeknap emlékével tért haza a vidám 
gyermeksereg.

A kazájri községi műkedvelő 
ifjúság által a húsvéti ünnepeken elő
adott „Katica" c. 3 felvonásos népszínmű 
bemutatása alkalmával felülfizettek: Cse- 
key Sándor 4 É., Szerémy Gyula, Dia- 
novszkyné és Kovács Lajos Károly 2—2 
?., Sztancsik Barnáné 1'8 P., Buchticska 
Ferenc 15 P , Galló István, Kubinyiné 
és Reinberger Leó 1—1 P-, Kovács La- 
josné, Polónyi Dániel 6.0—60 f., Glaser 
Emil, Kastanckné, Kómár Imre, Kovács 
Elemér, Kovács Palya Alajos 50—50 f., 
Kovács Jánosné, 20 f, akik ezúton fo
gadják a rendezők őszinte köszönetét. -

A „Hangya" május 9-én Húszmil
lió visszatérítést fizetett ki tagjainak!

Meghívó. A Nógrádvármegyei Ta
nítóegyesület „Salgótarjáni köre" 1927 
évi, május 19-én, délelőtt fél 9 órától 
kezdődőleg tartja rendes gyűlését a bag- 
lyasaljai bányatársulati tiszti kaszinó nagy
termében, melyre a tagokat és tanügy- 
barátokat tisztelettel meghívjuk. Tárgy
sorozat: 1. Elnöki megnyitó és jelentés. 
2. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felol
vasása és hitelesítése. 3. Egyesületi ügyek. 
Előadó: Hunyár Ádám, bányatársulati 
igazgató-tanitó, 4. Az öntevékenységre 
és kitartó munkára való nevelés eszközei 
és módja. Előadó: Nagy Antal áll. isko
lai tanító. 5. A levente mozgalom a jel
lemképzés szolgálatában. Előadó: Borbás 
István, salgóbányatelepi tanitó. 6. A le
vente oktatás az otthonokban és a sza
badban. Előadó: Futásfalvi vitéz Pál Imre 
járási testnevelési vezető. 7. Meseórák 
szellemi és erkölcsi jó hatása a gyerme
kek fejlődő lelki világára. Előadó: Vad
kerti Béla bányatársulati tanitó. 8. Indít
ványok. 9. A jövő évi közgyűlés helyé
nek megállapítása, 10. Tagságidijak be
szedése. Salgótarján, acélgyár, 1927. má
jus 2.-án. Blanár Sángor jegyző. Barthó 
Dániel elnök. Indulás: reggel 8 órakor a 
a villanyoson, felszállás a bányatelepi 
iroda előtt. A közebéd ára 3 P. Május 
15-ig jelentkezni lehet az elnöknél.

Lapsánszky József háza eladó. 
Kishartyán 393. Feltételek Gyungya Já
nosnál Zpálfalván tudhatok meg.

Népegészségügyi kiállítás Sal
gótarjánban. Az Alföldi- Magyar Köz
művelődési Egyesület városunkban pün
kösd napjaiban a polgári iskola tornater
mében népegészségügyi kiállítást fog ren
dezni. Olvasóink figyelmét már most fel
hívjuk a nagyjelentőségű kiállításra, amely 
a háború után Csonka-Magyarországon 
az első ilynemű kiállítás lesz. Kérjük ol
vasóinkat, hogy a kiállítást és a vele kap
csolatos felvilágosító előadásokat, moz- 
gófénykcp-előadásokat minél számosab
ban látogassák. A részletesebb tudniva
lókat jövő számainkban fogjuk közölni. 
A kiállítás látogatása díjmentes lesz,

A Singer-varróíény — bármely 
varrógépre utólag felszerelhető — prak
tikus és kíméli a szemet! Kérje annak 
gyakorlati bemutatását. Singer varrógép 
fióküzlet Salgótarján, a kath, templom
mal szemben.

Mikor legboldogabb a gyer
mek? Ezt a kérdést tárgyalta a napok
ban egy asszonytársaság: egy orvos, ke
reskedő, tanár és tisztviselő felesége. Az 
orvosné akkor látja legboldogabbnak, ha 
étkezik, a kereskedő neje, ha gyermeke 
fürdik, a tanár felesége, ha megérkezik a 
„Tündérvásár" gyermeklap, míg a tiszt
viselő neje akkor, ha játszik a gyermeke. 
A tanárné indult ki helyes nézőpontból, 
mert, a „Tündérvásár" minden gyermek 
legnagyobb öröme, szórakoztatója, játszó
társa és egyben a leghűségesebb barátja

is. A tanárné azzal fejezte be érdekes 
indokolását, hogy a gyermek, aki megis
meri ezt a pompásan szerkesztett heti 
gyermek újságot . ugy elszórakozik azzal, 
hogy nem is kivan nagyobb boldogságot 
Ha tehát meg akartok erről győződni, 
fizessetek elő erre a lapra (negyedévre 
1 Pengő 20 fillér) vagy kérjetek mutat-- 
ványszámot a „Tündérvásár" kiadóhiva
talától: Budapest, V.) C. Akadémia-utca 
10. szám.

Karancsaljai ucca 543 szám alatt 
levő 5 szobából, 1 konyhából, egy élés
kamrából, 2 pincéből és mellékhelyisé
gekből álló ház beültetett konyhakerttel 
azonnali beköltözésre bérbe kiadó. Érte
ke: ni lehet Jászai Géza pénzügyőri fő-, 
szeinlésznél Selypen.

Siketnéuiák felvétele. A siket
némák váci kir. orsz. intézetében az 
1927-28. iskolai évre 25-30 újabb 5-10 
éves korban levő olyan siketnéma gyer
mek nyerhet felvételt, akiknek a siket- 
ségen és az ennek következményéül te
kinthető némaságon kívül más testi-, 
vagy lelki fogyatkozásuk nincsen. Felvé
tetnek továbbá még oly részleges hallás
sal biró és 10 éves koron túl megsike- 
tült beszédmaradvánnyal biró gyermekek 
is, akik e fogyatkozásuk miatt rendes 
népiskolai oktatásban nem részesithetők 
Bővebb felvilágosítással, készséggel szol
gál az intézet igazgatósága. (Válaszbé
lyeg melléklendő.)

Egy teljes ebédlő berendezés, 
egy használt nagybőgő és cimbalom, egy 
gramofon 50 lemezzel, továbbá két darab 
vadászfegyver és egy darab flóbert-pisz- 
toly jutányosán eladó. Cim a kiadóban.

Ötvenezer gárdista. Nem keve
sebb, mint ötvenezer gárdistából áll az 
a tábor, amelyet Margit néni, a legpom
pásabb gyermekujság, a „Tündcrvásár" 
szerkesztője alakított előfizetőiből. A 
gárda minden tagja egy aranyfejü jel
vényt visel, amely büszkén ragyog min
denfelé az utcákon a tavaszi napon a 
gyermekek keblén. Margit néni táborába 
minden' jó gyermek beléphet, aki negyed
évi előfizetését beküldi a „Tündérvásár" 
kiadóhivatalába (Budapest, V. Akadémia 
u. 10. sz.)

Az É.M. Egyesületének elő
adása. F. hó 7-én este a Kath. Kör 
összes helyiségeiben izzó, magyar szel
lemű, érdekes előadás volt. A megnyitó 
beszédet Szántay István állomásfönök, az 
E.M.E. elnöke mondotta, megjelölve á 
célt, melyért az egyesület dolgozik. Me
leg szavakkal fordul a pesti vendégek
hez és helybeli közönséghez, mely oly 
szép számban jelent meg . ezen estén, do
kumentálva az együttérzés szellemét. A 
lelkes tapssab fogadott beszéd után Fel- 
ber Pál somogyi hírneves daiköltő szelle
mes eszmefuttatásban vont párhuzamot a 
szép, vérbeli magyar nóták és az „éjjel 
az omnibusz tetején . .féle ídcgenszerü 
fércmüvek közölt/ Kellemes mosolygós, 
barna magyar arcán ott ült az izzó faj
szeretet tüze: nótái, melyet sokféle szö
veggel szerte e hazában dalol a magyar 
nép, izzó lelkesedést váltott ki a közön
ségből. Különös érdekességet adott a 
nótáknak, hogy maga kísérte kiváló tu
dással zongorán s a cigányzenekar a 
zongora körül elhelyezkedve fejének, sze
mének egyetlen intésére a változatok 
ezerféle színezéseit csalta ki a hegedű
ből. Vele dalolt, vagy sirt lélekben min
denki! Az estén nagyon sokszor hívta őt 
a zongorához a közönség s dalain kívül 
élvezte szellemes magyar humorát és iro
dalmi jártasságát. Majd vetített képben 
mutatták be az április 3-án megtartott 
Sas sportcsapatok díszszemléjét, Rákóczy 
Béla közp, igazg. magyarázataival, aki 
ezután az olasz fascizmus nemzeti és 
gazdasági rendszerét ismertette nagy ér
deklődés mellett. A nagyszerű szociál
politika, mely gyökerében változtatta 
meg az olasz közgazdaságot, bizonyára 
nem fog hatás nélkül maradni Európa 
többi államaira sem. Ezután a „Sas" if
júság adta elő a Fehér lobogó c, irre
denta népszínművet, melynek tárgya a 
kommün vörös hóhérjainak Kun Béla, 
Corvin Klein Ottó, Szamuely stb. ke
gyetlen uralkodása, mely annyi magyar 
értéket tett tönkre és a töröknél nagyobb 
pusztítást okozott az országnak. A szü
netek alatt Rákóczy Béla igazgató'egy 
egy gondolatot kikapva az előadásból 
konferált, tanított, lelkesített. Az elő
adást Kovács Géza rendezte nagy hoz
záértéssel s Baranyay Aladárral együtt 
osztoznak a nagy sikerben, melyet sx 
est szerzett • E-M.E.-nek.



Egy bányász levele a szerkesztőhöz.*
Keresztény Magyar Munkás Test

vérek!
Megengedtetett a mindenható Ur 

Istentől, hogy szerény hajlékünkben is
mét ránk talált a húsvéti ünnep. A fel
támadás ünnepét most ünnepeltük s 
ezen szent ünnepen együtt a templom 
négy falai között az Ur Isten háziban 
voltunk egybe tömörülve, hogy lerójuk 
az Isten fis előtt, a szent sir előtt ke
gyeletünket s hálánkat, hogy szentséges 
testét az emberiségért, a világ megvál
tásáért, s keresztfára való megfeszí
tésre adta.

Most jusson eszünkbe a feltámadás 
napján, hogy Krisztus, amidőn a földön 
tanította a népet, belecsepegtette a szi
vekbe, a leikbe az ö tanait, a Hitet, a 
Szeretetet: szeressétek egymástl Most 
jusson az eszünkbe ezen intő szent példa, 
amikor gyűlölettel vagyunk egymás iránt, 
most amikor Krisztus szent sírjához za
rándokoltunk s összekulcsolt kezekkel 
hálaimát rebcg ajkunk, most jusson 
eszünkbe amidőn feltámadásának napján 
az Aleluját zengjük. S akkor amikor 
eszünkbe' jutott a lelkűnkkel is át kell 
éreznünk, a szivünkbe kell belevésnünk 
mindazt a jót, amire tanított s mire ma 
is tanítanak az Ur Isten szolgái. S ha 
ezeket a szent igéket mind a lelkünk 
mélyén viseljük, a szivünkben dobog, 
akkor lehetünk csak boldog keresztény 
magyarok!

Mert Krisztus a mi megváltónk, O 
az Isten fia, azt a szent igét hagyta meg 
hogy egy mindnyájunkért, mindnyájan 
egyért, Krisztus urunk volt az, aki mind
nyájunkért halt meg, s feltámadott. O az 
Isten fia, aki az egész világért szenve
dett, hogy megváltsa az emberiséget. 
0, az Ur Jézus Krisztus volt az egyet
len, aki szentséges testének feláldozásá

val váltotta meg, míg az ellenségeit is. 
A Húsvéti ünnepek után is lebegjen 
elöltünk az a szent ige, amely szent igét 
feltámadás napján be tartottunk. Az Ur 
Jézus nemcsak, hogy tanított, de amire 
tanította a népet be is váltotta. Ennél 
fogva mi is tartsuk be azt, amire taní
tott s nekünk is meg kell váltanunk a 
iní szeretett Nagy Magyar hazánkat, a 
mi csonka Magyar hazánknak is fel kell 
támadnia, ha ugy oda zarándokolunk a 
hazánk sirjához, mint Jézus szent sírjához 
zarándokoltunk.

Ezt a zarándoklást a hazánk sirjá
hoz csak ugy tehetjük meg, ha erős aka
ratban megbecsülést tanúsítunk egymás
sal szembe, mint nemzetét faját szerető 
keresztény magyarhoz illő. Amint a szent 
sirhoz zarándokolva egybe tömörülve, 
egy célért, a feltámadás megünneplésért 
sok-sok ezren jöttünk össze, csonka ma
gyarország feltámadásáért is sok-sok ezer 
keresztény magyarnak kell összetömö
rülve a szent célért küzdő EME táborba 
gyülekeznie az elnyomott magyar nép 
felszabadításáért, a dolgozók jóvoltáért 
ugy a Csonka Magyarország határain 
belül, mint e csonka ország határain túl 
szenvedő magyar testvérekért.

Tegyünk szent fogadalmat, hogy 
valamennyien keresztény magyarok az 
.ÉME táborban egy zászló alá gyülekezve 
a kitűzött célért, Nagy Magyarország 
feltámadásáért, az elnyomott dolgozókért 
küzdünk.

Segítsen a keresztény magyarok 
Istene e nemes munkák végrehajtásán!

Maradtam bajtársi tisztelettel:
K. J.

banya m.
•Anyagtórlódáa miatt csak most kozol* 

haljuk. a Szerk.

Kerékpár 
136 pengőtől Monet Groyor Prcsfor 
Wittler, Wafíenrad, előnyös fizetési 

feltételek.

NAGY JÓZSEF Budapest
VI. Andrássy-ul 34.

Telefon: 222-97.

Elhájasodásnál, köszvényncl 
és cukorbetegségnél a természetes 
„Ferenc József" keserüviz javítja a gyo
mor és a belek működését és előinozditja 
az emésztést. Az anyagcserebántalmak 
gyógyító eljárásainak több kutatója meg
állapította, hogy a Ferenc József viz-kura

nagyon szép eredményhez vezet. Kap
ható gyógyszertárakban, drogériákban és 
füszcrüzletekben.

Jászberény—Salgótarján válo
gatott levente football mérkőzés f. hó 
15-én délután 3 órakor S.B.T.C. pályán.

AP0LL0 MOZGÓ SALGÓTARJÁN.
17.-én kedden, IS.-án szerdán és 19.-én csütörtökön

A világ leghatal
masabb filmalko

tása a

AP0LL0 MOZGÓ SALGÓTARJÁN. g
Május 14.-én szombaton és 15.-én vasárnap § Május

Hazai filmgyár- L? H Felvételek a magyar B A világ Itghatal-
tásnak remeke. >4 RO JS RÖS. "emzet!.lh_a^"c? B masabb fdmalko-

W0*® HakEííHP a közreműködésével g tasa a

Píyek 
elővétel
ben Ré- 
vay-nál.

Mi igaz az Ébredők és Vá
gásiak paktumából? Tekintve, hogy a 
fővárosi sajtót, de még a képviseloházat 
is foglalkoztatta ez a kérdés, szükséges
nek tartjuk ebben a kérdésben a való 
tényállást ez utón is leszögezni. Május 
elsején a Karancson lefolyt jelenetek 
hatása alatt a helybeli Végi párt érint
kezést keresett az Ébredőkkel. A kívánt 
találkozás 8-án áz ÉME hivatalos helyi
ségében mégis történt, Itt a Vági párt 
kiküldöttjei — a nevek mellékesek — 
azt az óhaját terjesztette elő, hogy jö
vőben a Sasok ne harcoljanak a szociál
demokrata alapon álló pártok ellen, mert 
ez munkástestvérharc. Tulajdonképen 
egy célért harcolnak, a munkásjólétért s 
a nagytőke ellen keresnek védelmet. E 
célból az ébredők minden ily irányú ak
cióját szívesen támogatják. Az ÉME je
lenlévő országos és kerületi kiküldöttjei 
kijelentették, hogy sohasem harcoltak a 
munkásság ellen, csak egyes munkásve
zérek s a nyómukba szegődött, lepén
zelt néhány egyén ellen. így könnyű 
volna bármely munkáspárttal való kö
zös harci alapot teremteni. Azonban ki
jelentik, hogy még fegyvertárakul is 
csak oly pártot, csoportot vagy egyént 
fogadhatnak el, amely nemzeti és valláser
kölcsi alapra helyezkedik s ebben hűsé
gesnek találtatik. Indítványozták, hogy a 
hasongondolkodásuak kérjék felvételüket 
az EME-be, mivel a hosszú vita alatt ugy 
látták, hogy már a kiküldöttek egy része 
is az EME nemzeti alapjára helyezkedett. 
A felek avval váltak szét, hogy meg
fontolás tárgyává teszik az elhangzotta
kat. Ez a nyers igazság. Nincs tehát szól 
sem paktumról, sem egyebekről csupán 
arról, hogy még a legszélsőségesebbnek 
tudott munkástáborban is derengeni kezd 
a hazához való tartozandóságnak s a faj
védelemnek mindent elsöprő gondolata! 
Persze ez nem tetszik sem az „Estnek", 
sem Peyer elvtársnak s igy érthető, ha 
kígyót, békát kiáltanak most szegény 
Salgótarjánra! Aljtöbb órás vitának annyi 
érdekes és megszívlelendő pontja volt, 
uogy erre még külön is visszatérünk.

Találkozó. A Rozsnyói öreg diá-1 
kok, akik a megszállás előtt érettségiz
tük, jöttek össze cca ötszázan a pesti vi- 
gadó egyik termében. A premontrei (fe-

thérpapok) és az evangélikus gimnázium 
együtt rendezte meg ezt a nagyszerű 
ünnepséget, melyén a felvidékről is so
kan jelentek meg. A testvéri összetartás 
a régi jobb időknek diákjai, magas állású 
öreg urak, különösen sok pap, katona
tiszt, fiatalok együtt sirtak, amikor fel
csendült á „Krasznahorka büszke vára" 
melyben annyiszor megfordultunk, a 
Gaudeamus igitur..., Ballag már a 
véndiák . .., Sovánka Nándor hírneves 
cigányprímás teljes zenekarával hangver
senyezett a bankett alatt, melyen váro
sunkból is többen vettek részt. A meg
jelentek megalakították a- rozsnyói öreg 
diákok szövetségét. Az agilis szervező
bizottság élén Dr. nagyszandai Szekeres 
Kálmán és Gróf Andrássy Géza áll.

Egy hétig tart a vásár!
Nem olyan szenzáció, hogy a Gólyák 

és a Fecskék meg jöttek mint amilyen 
nagy tavaszi vásárt rendez „Hangya11 
kézznüáru osztálya.

Egy hétig tart a vásár!
« Héttőn: Országos vásár.
p Kedden: Kirakó vásár.

Szerdán: Pongyola vásár.
1 Pongyola 4 Pengő.

’S Csütörtökön: Gyermekruha vásár.
5 Egy csinos gyermekruha 1-
c töl 5 évig 3 Pengő.
o Pénteken: Maradék vásár, vászon és 
•S kartonok 96 fillértől felfelé.

Szombaton: Hararisnya vásár.
Tekintettel arra, hogy a kötött 

&áruk 20%-os emelés előtt állnak a „Han- 
„ gya" a nagy készletét még a régi-ár 
2 bán árusítja.
2 Felhívjuk a tisztelt vevőink fi- 
-o gyeimét a szép tavaszi újdonságainkra/ 
5 Megérkeztek a feltűnő szép Fu- 
g’lárd és Crep de chínc selyme- 
“ ink, selyem Zcfircink és nyers scly- 

rrteink. Antilop Övék és finom Sveiczi 
csipkék, léghimzések és csipkefüggönyökl 

Szabott árak!!

Ébredő bányászok küldöttsége 
Budapesten. A Salgótarján kerületi 
Ébredő Bányász Szakosztály 3 kiküldöttje: 
Baranyay Aladár bányász főtitkár, O.a- 
vecz József ügyv. elnök és Méder Illés 
kér. jegyző f. hó 10-én küldöttségben 
jártak Szrany.tvszky Sándor belügyi ál
lamtitkárnál, a salgótarjáni kerület képvi
selőjénél. A küldöttség a bányász ankét 
összehivását, a nyugdíjasok ügyeinek ren
dezéséhez kérte a kerület képviselőjének 
közbenjárását. Sztranyavszky államtitkár 
az újabb panaszoknak Írásban való be
küldését kérte a küldöttségtől s megí
gérte legmesszebbmenő segítségét.

Szerkesztői üzenetek.
N. N. A mozimonopoliuinról írott 

tanulmányunk komoly kutatások leszűré
sét tartalmazta. Az abban foglalt meg
állapításokat nem vagyunk hajlandók 
megváltoztatni senki kedvéért. Különö
sen nem hagyjuk magunkat befolyásolni 
a Valentinórajongó hölgyektől, akik Sal
gótarjánban is a „Rudit" látják a világ 
testileg szellemileg és erkölcsileg legmeg
bízhatóbb teremtményének.

Üzenjük, f Prohászka Ottokár dr. 
néhai székesfehérvári róm. kath. püspök 
elhunyta alkalmával a mi lapunk' szer
szerkesztősége is kegyelettel, hálával, 
szeretettel s mély fájdalommal emléke
zett meg a letűnt magyar Ciceróról. 
Tárcarovatunkbnn Álba Regia püspöké
ről ciinen megjelent kedves portréénak 
Prohászka arcképnek a szerzője Vad
kerti Béla az S.K.B. vizválaSztótelepi ta
nítója lapunknak megalakulása óta min
dig szívesen látott belmunkatársa.

Salgótarján r.t. város polgármesterétől. 
4642/1927 szám.

Tárgy: Salgótarján r.t. város jég
gyárának megnyitása.

Hirdetmény.
Közhírré tétetik, hogy Salgótarján 

r.t. város jéggyára folyó hó 20-ika körül 
megnyílik.

Tekintettel az üzem kor lázott tel
jesítő képességére felhívom az érdekelte

ket, hogy szükségletüket folyó hó 18-ig 
a város számvevőségénél jegyeztessék 
elő, annál is inkább, mert az igénykielé- 
gités a jelentkezések sorrendjében fog 
eszközöltetni.

Igényelhető naponta .házhoz szál
lítva és kocsin^ átvéve, illetve átadva 
egész, fél és negyed tömb. Egy tömb 
súlya 13 kg. ára 80 fillér.

Bővebb felvilágosítást a jelentke
zésekkor a számvevőség ad.

Salgótarján, 1927. május 10.-én.
Dr. Förster Kálmán 

polgármester.

Nyilttér *
Dr. C. Biodig cs, -tanácsos, egye

temi tanár, Grácz, Írja: T. Mohai Ágnes 
forrás kutkezelősóge, Moha.. Kellemes 
kötelességemnek tartom bizonyítani, hogy 
az Ágncs-forrás a húgyhólyag, a légzési 
és emésztési szervek hurutos-bántalmai- 
nál „a legjobb eredménnyel alkalmaz
tatott."

A Mohai , Ágnes viz mindenütt 
kaphatói

*E rovatban közlőitekért /elclő.éset nem 
vállal a Sierk.

Uj életpálya címen jelent meg a 
„B“ listás Közszolgálati Alkalmazottak 
Országos Egyesületé“-nek hivatalos lapja, 
melyre felhívjuk a „B"-listás közalkalma
zottak figyelmét. A lapot egyesületi tagok 
ingyen kapják. Nem egyesületi tagok 
egész évre 4 pengőrt szerezhetik be. Mu
tatványszámot levelezőlapon kérjen a ki
adóhivataltól: (Bp. VI. Berl.-tér 2. II. 12.

A balassagyarmati kír. törvényszék. 
P. 469 1927/2 szám.

Hirdetmény.
A balassagyarmati kir. törvényszék 

közhírré teszi, hogy a Salgótarján r.t. 
város részére szükséges állatvásártér és 
sportpálya céljaira szükséges területeknek 
a kereskedelemügyi m. kir. Miniszter Ur 
35 865/1926 sz. rendeletével elrendelt ki- 
aajátilási ügyből folyólag. a kártalanítási 
eljárást a salgótarjáni 261 sz. tjkvben 
Sziláidy István és Szilárdy Béla tulajdo
nául felvált 707/687 hrsz, ingatlanból 6

Salgótarján, 1927. máj. 14 A MUNKA 3 oldal
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hold 1091.8 négyszögei területre megin-| 
ditott és az egyezség megkísérlésére 
amennyiben ez eredményre nem vezetne, 
a szakértői bizottság mcgr.lrkitásnra és 
esetleg a b' esti foganatosítására ha tár - 
napú*, Salgótarján r-t. város ta
nácstermébe 1927. évi május hó 
18.-ik napjának délelőtt 9 óráját 
tűzte k:.

A tárgyaljára az érdekelteket azzal 
idézi meg, hogy távolmaradásuk a kárta
lanítás fölött az érdemleges határozatho
zatalát nem gátolja, az egyéni külön ér
tesítés elmaradása vagy a tárgyalásról 
való elmaradás miatt igazolásnak h-'lye 
nincs. Balassagyarmat 1927 ápiilis 24.én 
Csiszár János s. k, kir. tsz. tanács elnök. 
A kiadmány hiteléül: Balassa irodafö- 
tiszt h.

4093/927. szám.

Hirdetmény.
A biztosítási díj fizetésével kapcso

latos kél elésekről szóló 1927. évi X. t.- 
cikk életbelépésével kapcsolatban köz
hírré teszem a következőket:

A biztosítási díj fizetésével kapc-o 
latos küldésekről szóló 1927 évi X. t.- 
cikk nz 1927. évi május hó -2. nap
ján . életbelép. Aki az ezen törvény 
életbelépte előtt kötött élet- vagy kár-, 
(tűz-, jég- stb,) biztosítási szerződést, 
ezt joga van a törvény életbelépésétől i 
számitolt harminc nap alatt, tehát be
zárólag 19271 évi juníus hó 3.-ig 
felmondani.

A felmondás azonban csak Írásban 
történhetik és csak akkor érvényes, ha 
ezt az Írást a községi elöljáróság (vá
ros polgármestere hitelesítette. Az írá
sos felmondást személyesen is át lehet 
adni a biztosító társaságnak, de azt oda- 
ajánlott levélben is el lehet küldeni.

Jövőre azonban a kárbiztositási 
szerződés a díjfizetés elmulasztóra miatt

még nem lesz, hatálytalanná, hanem ezt 
csak felmondással lehet megszüntetni.

Felmondani azonban csak a hat év
nél hosszabb időre kötött biztosítási 
szerződést és csak hat év letelte után 
lehet, kivéve, ha a korábbi felmondás 
jogát magában a szerződésben kikötöt- 
t. k. A hat évnél akár rövi8ebb, akár 
hosszabb időre kötött biztositási szerző
dést bármikor fel lehet azonban mondani 
ha a biztosító a biztosítás diját fel
emeli.

Salgótarján, 1927 május hó 1.-én. 
A polgármester helyett: 

Bodó s. k. 
tanácsnok.

Salgótaiján Város Testnevelési Bizott
ságától.

4021/1027. szám.

Hirdetmény.
Abból kifolyólag, hogy a legújabb 

megállapítás szerint még mindig igen 
sok levente köteles ifjú van a város te- 
iük-ten. aki állományba vétel céljából 
mai napig sem jelentkezett, közhírré 
teszem:

1. Minden ifjú, aki nem jár olyan 
isko’ábn, ahol rendszeres testnevelés fo
lyik, tartozik annak az évnek december 
'■égéig, amelyben huszonegyedik életévét 
betölti a testgyakorlásban részt venni.

Az ismétlő elemi iskola és az ipa- 
rostdnonciskolának látogatása a testgya
korlás kötelezettsége alól nem mentesít. 
(Testnev. törvény Végrehajt. Utasítás 10 
t?-a) Épen igy testgyakorlási kötelezett
ség alá tartoznak a sportegyesületek és 
csel készcsapatok tagjai is, kivétel nélkül.

2. Minden ifjú, ha nem tanuló, ti
zenkét éves korától huszonegy éves ko
ráig bezárólag állományba véve kell 
legyen.

MÁV. Menetrend, érvényes 1927. május 15.-től
Indulás..

Fülek-Salgótarján-Budapest kpu.
Érkezés.

Budapest k. pu, ind. —. 6 00 — — — 13-50 _ 17 40 _ 19 10 23’40
Gödöllőről _ 7 19 — — — 14 31 _ — — 2022 1.00
Bgyarmat.-ól n — 4'50 — — 7 50 — — — 18 30 —
Aszódról ___ . 8'00 — —. --- 14-19 _ — - 20 48 1’34
Miskolcról „ 0'32 5’00 — — 8 28 8'58 — — 14’00 18'46 20.20
Egerből ,0'47 4 48 — — 8 21 8’21 — — 13’44 18’50 20 54
Gyöngyösről “ 2'41 6’25 - - 9 27 9 27 - — 14'20 17 24 19’59
Szolnokról u —— 4'35 — — — — — 18 46 13.40 17’20 —
Hatvanba erk, — 8’29 — —— .— 15’05 — 18-46 — 21 13 2 02
Hatvanból ind. 5'00 8’40 — - 13’25 15-13 - — 19'00 21'23 2 17
Pásztóról „ 6’13 9’44 - — 14'31 15 44 — — 20’18 22 14 316
Párádról - 21’34 8’53 - — 12 C0 12-Ö0 — 17’36 21-34 21’34
Kisterenyéröl „ 6'55 10'20 — - 15’13 16-03 — — 21’07 22’45 354
Salgótarján 7.23 10’41 - — 1542 16’15 — — 2T38 2302 4’17

„ ind. 7'26 10 46 7'04 13'36 15'47 16’17 18-20 — 21’43 23 07 4’22
Starián főtér é. 7'32 10’56 7 14 13’46 15’54 16’22 18’31 - 21’52 23'11 4'33
Somosköuh .. — 11’13 7’42 14'14 16 12 16 3} 18’59 — 22 12 — 4 51
Fülekre „ - 13’51 - — 17’26 — — — 23'21 — 7’47
Zólyomba „ - 16’54 - - 19’20 — — — 608 - 12 26

Fülekről indul 21’42 — 5’41 12-10 — — — 1610
Somoskőújfaluból „ 23’26 — 6’40 1318 — 1910 — 17’31
Salgótarján főtérről ind. 23'52 5’19 656 13’3“ _ 19’32 17 48

„ ba érk. 0’01 523 703 13’33 t3 15 19’41 — 17 54
» hói , 0’22 5 28 7 18 13’40 13'23 — — 18 14

■ Kistcrcnycre ■>, 0’42 5 46 7’48 13 51 13 44 — — 18’35
Párádra 3-11 7’02 11-36 17-16 17’16 — — 311
Pásztó „ 1’28 6 19 8’52 14’16 14’38 — — 1922
Hatvanba ind. 2 21 7’01 1006 14’47 15-27 — — 20’13

„ érk. 2’44 7 11 — 14’54 — — 2100 20.25
Szolnokra „ 6’30 10’10 15 35 19’47 19’47 — — 23’30
Gőngyösre „ 4’48 909 16’33 19 IÜ 16’33 — — 4’48
Egerbe „ 7’20 10’20 10'20 17-73 20’39 — — 3’46
Miskolcra „ 7’01 10’10 16 05 17’31 17.31 — — 20’47
Aszpdra „ 3 12 7-39 — 15-íó - — 21’16 2052
Balassagyarmatra , 7 25 10 10 — 18'S “ — — 23’25
Gödöllőre „ 4.04 8’24 — 15’33 — 20'20 2T38 21 44
Budapest kpu. „ 5.20 9’30 — 16’0? - 21'30 22 12 22’51

A gyorsvonatok időadatai va stag vonallal vannak megjelölve.

Salgótarjáni. APOLLÓ MOZGÓ heti műsoia
Szombat Vasárnap Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Máj. 14. 15. 17. t8. 19.
A KIS HŐS 

(Beszelő sírok) 
Pékár Gyula regénye.

Főszerepben:
S. Vértes Frigyes.

A világ leghatalma
sabb filmalkotása

BEN HŰK
10 felvonásban

BEN-IiUR
kezdete hétköznap este fél 9 órakor, vasár éz ünnepnap 

délután 4, 6 é« fél 9 órakor.

3. Fellövöm Salgótarján város ipar
vállalatait. kereskedőit iparosait, birtoko
sait és földbérlőit, gazdasági intézöségcit, 
magánvállalkozóit, általában valamennyi 
munkaadóját, hogy 1927. évi május hó 
1-től kezdödőleg ne vegyenek fel alkal
mazásba levente-köteles korú ifjút, akinek 
nincs levente igazolványa.

4. Minden levente köteles korban 
álló ifjú, aki nem a Salgótarjáni Kőszén
bánya, az Acélgyár, vagy a Budapest- 
Salgótarjáni Gépgyár alkalmazottja, a 
Városi Levente Egyesületnél (Városháza 
földszint jobbra, 1. számú ajtó) tartozik 
jelentkezni állományba vétel végett.

5. Jelentkezés utolsó határidejéül 
1927. május hó 31 ét állapítom meg. 
Azokat a leventeköteles ifjakat, szülőket 
munkaadókat, akik elmulasztják ezen kö
telességük teljesítését, vagy a jelentke
zés elmulasztásában hibásakká válnak, 
megengedett legmagasabb pénzbírsággal 
fogom sújtani.

6. Figyelmeztetem az összes mun
kaadókat a végrehajtást utasítás HL feje
zetének 26- §.-ra, melynek értelmében:

a) az oly szülő, gyám, munkaadó, 
vagy más személy, aki a háztartásában 
élő és felügyelete alatt álló vagy gon
dozására bizott kiskotut ezen kötelezett
ségének teljesítésében figyelmeztetés el
lenére akadályozza, vagy figyelmeztetés 
ellenére nem gondoskodik arról, hogy a 
kiskorú a testnevelési kötelezettségét 
pontosan teljesítse;

b) az cletfentartásáiól önállóan gon
doskodó olyan kiskorú, aki testgyakor-. 
lási kötelezettségének teljesítését igazo
latlanul elmulasztja, a mindenkori viszo
nyoknak megfelelő pénzbírsággal bünte
tendő cselekményt követ el.

Ezek szerint tehát a munkaadónak 
szülőnek nem csak az a kötelessége, 
hogy a leventeköteles ifjú állományba 
vétel végetti jelentkezését ellenőrizze ha
nem köteles gondoskodni arról is, hogy 
az illető az előirt testgyakorlatokon részt 
vegyen.

Ennek következtében a levenlekö- 
telesek által elkövetett ilyen mulasztások
ért, jövőben minden egyes esetben a szü
lőt, gyámot, munkaadót is felelősségre 
fogom vonni, illetőleg őket fogom első 
sorban megbüntetni.

7. Levente sapkák (ruhák, jelvényt) 
kizárólag csak állományba vett leventék
nek szabad viselni * azoknak is csak ak
kor, midőn annak viselését egyesületük 
meghatározza.

8. A testgyakorlási kötelezettség 
alól felmentés csupán városi tiszti orvosi 
bizonyítvánnyal igazolt testi alkalmatlan
ság, betegség s egyéb fogyatékosság 
esetén adható.

Ilyen kérelmeket írásban hivatalom
nál kell benyújtani.

Figyelmeztetem az érdekelteket arra 
hogy rendelkezéseim végrehajtásának el
lenőrzése céljából felkértem a m. kir. ál
lamrendőrség helyi kapitányságát, hogy 
a leventekötelcs korban álló ifjakat az 
utcán, vagy bárhol, ahol arra alkalom kí
nálkozik, szíveskedjék ellenőriztetni,, és 
igazoltatni, hogy levente igazolvánnyal el 
vannak-e látva és hogy hol vannak ál
lományba véve.

Salgótarján, 1927. évi április hó 
28.-án.

A Testnevelési Bizottság Elnöke: 
Dr. Förstcr Kálmán, s. k.

polgármester.

CS1Z1 JOD-BROJI FÜRDŐ.
Érelmeszesedésnél, golyvánál, mirigy, 

csont bőrbajoknál, büdöseknél 
kiváló gyógyhatású 

mert vértisztitó és idegerősitő. 
Vérszegény, angolkóros, gyermekek

nél specifikum. Lapqnk előfizetőinek 
nagy kedvezményt nyújt a 

Fürdőigazgntóság. 
Csizfürdön, Solvensko.

Hölgyek figyelmébe!!! Leg
újabb divalu gummiíüzöt kórházi orvos
tanárok által elismert szabású haskötőt 
készít. 'Weiszbergerné „Munkásszövetke- 
zct" udvar (Erzsébel-tér.)

Olcsó fürdőzés, a csizi jód-bróm 
fürdő lapunk t. előfizetőinek az elő- és 
az utóidényekben ,40 százalékos, a-fői
dényben 'pedig 20 .százalékos kedvez
ményt biztositott. Érdeklődni lehet a 
íördő igazgatóságánál ' Csizfürdön Slo- 
venskón.

Michelin Pneu 
autófelszsrelések, Ford alkatré

szek legolcsóbban 
NAGY JÓZSEF Bndapesí, 

IV., Andrássy-ut 34. Telefon: 221—97.

A Mohai Ágnes-förrás 
természetes szénsavas ásványvíz 

üdít, frissít és gyógyít.
Nem drágább, rqint bármely mester
ségesen telített víz. Kapható: 
*/z, 1, l’/2 és 2 literes pstentzár’os 

üvegekben,

A Ker Iparosok fogy. Szövetkezet!

Hirdessünk:A MUNKA
Politikai hetilapban

r .. -.... -..... -. -
Értesítés!

Van szerencsém a nagyérdemű 
közönség becses tudomására ;;

hozni, hogy a f ő - u cc a 322
sz. házból íéríí szabó üzletemet az |

Uj-telep25sz.aláhelyéztem
Minden e szakmába vágó munkát elvállalok mérték vétel után. Ugy mint: 

papi, úri és egyenruhákat készítek kedvezményes fizetési feltételek melieit-

A n. é. közönség pártfogását kérve vagyok.
Teljes tisztelettel: |

LŐRINCE ISTVÁN
férfi szabó. I

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


