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A szociális magyar.
Irta : BENE LAJOS.

Nagyon sok baj, hiba és fo
gyatékosság van nálunk, aminek az
elintézése, javítása, kiegészítése várja
a segitő kezet. De talán egyik sem
fontosabb magyar nemzeti szem. pontból, mint a szociális magyar ki
képzése.
Mi minden alapos ok nélkül
annyira széttagolódtunk, olyan éles
elkülönültségben élünk az egyes tár
sadalmi osztályok és rétegek és anynyira öncélulag rendezkedünk be,
hogy ez már valóságos nemzeti ve
szedelmet jelent A megüresedett
lelkek a súlyos gazdasági helyzet
nyomása alatt kizökkentek a helyes
kerékvágásból, önző irányban ha
ladnak, ahol nem csak magyart, de
még felebarátot is ritkán látnak.
Ennek pedig az a szomorú követ
kezménye, hogy minden osztály, ré
teg és egyén csak magának kíván
élni,, másokat meg sem lát. A köz
érdek egészen háttérbe szorul a leg
ridegebb vak önzés veszi át az
uralmat.

Lehet nálunk szenvedés, nyo
morúság, fájdalom, könny tengernyi,
a megérző szív, a megértő lélek, a
segitésre, vagy enyhítésre kész kéz
nagyon kevés, alig képes a sok ten
nivalónak csak egy kis részét is el
végezni. így a széttagolt, az erőtlen
magyar lassanként senyved, pusztul.
. Akin még ma lehetne segíteni egy
parányi emberséggel, az holnap a
pusztulás útjára kényszerül; az a sok
jövendő magyar, akiket a szükség
és a nyomorúság testben és lélek
ben satnyává, erőtlenné tesz, akik
nek pusztulása bizonyosan látszik,
mind megmenthetők volnának, ha
a szociális érzés és gondolkozás
meg volna bennünk. Az a sok erős
munkás kéz, amely becsületes munr kaja után kenyeret kér és vár, hogy
családjának meleg tűzhelyet, meg
élhetést, megfelelő fejlődést bizto
sítson, akárhányszor tétlenül kesereg,

Művészet Tarjánban.
Már megint Tarján?!! Igenis Tarján
és most még inkább mint valaha mert
falai között a szines kréta és az ecset
olyan alkotásai látnak napvilágot, melyek
megremegtetik és lelkes érzéssel áraszt
ják el a művészetért rajongó hiveket.
Ez az időnként bizarrá kirobbanó
kis westfáliai szén és acélcentrum egy
szer csak kapja magát s a legredésebb
anyagi érdekkörből felemelkedik, mint
tavaszkeltekor a pacsirta és suhogó szár
nyakon repül a művészet régióiba, hol
örökké derűit a kék ég és a nap suga
rai életre keltik a művészi vágyakozást.
Ennek a hosszúra nyúló völgyben
elterült városnak életképessége minden
calamitás dacára megcsodálni való, mint
organismus. A gyomra mindig éhes és
sohasem romlik el, dacára, hogy a kör
nyék és a messzebb eső termelő vidék
minden növényi és állati productumát
ideszállitja és azt mohón fogyasztja el;
a szive izgatottan, de egészségesen ver
s piros hullámú rhythmusa élettel tölti
el testét; idegrendszere bár időnkint szer
telen s nem egyszer eonvulsiokban tör
ki, ha megbántják, mégis egészségesen
szabályozza a város szétágazó vonagló
testét és időnkint fel felrobbanó önkívü
leti rohamain átesve a boldogság felé
vágó orgánismus szelid, csendes és meg
elégedett lelkek életét folytatja.

Laptulajdonos:

ára 3000 K
mert esetleg kevés a munkaalkalom,
vagy pedig ha van, az sem mindig
olyan, amivel a munkás reménysé
geit valóra válthatná.
Nem jelentkeznek elég szám
ban a szociális magyarok, akik tu
datában vannak annak, hogy ami
kor egy könnyet letörültünk, amikor
egy nagyobb kenyeret juttatunk a
munkásunknak, akkor saját magunk
nak is szolgálatott tettünk, mert a
jelentkező mosolyban sok biztatás
van, a nagyobb darab kenyér után
jobb munkát kapunk. Amikor a be
teges gyermek gyógyuláshoz jut, a
betegség csiráival tömött lakásból
egészséges helyet kap a család, a be
tegágyas asszonyról és családjáról
gondoskodás történik, a lelkekben
nyomok maradnak vissza, melyek
ben a jobb jövő csirái szunnyadnak.
Amikor az élet ezer és ezerféle baja
környékez, húzza az embert; egy
megértő lélek, egy melegen érző
szív nagy változásokat idéz elő. Ha
az egyes társadalmi osztályok és rétegek nem arra törekszenek, hogy
minél jobban elhatárolják magukat,
minél nagyobbat markoljanak, egy
mást lekicsinyeljék, hanem • inkább

Alispáni jelentés. Juniushó
5-én Sátoraljaújhelyen a határmenti utak
és hidak fentartása tárgyában az érde
kelt vármegyék és a cseh-szlovák köztár
saság között értekezlet volt a kereske
delemügyi m. kir. minisztérium vezetésé
vel. Ezen tárgyalásra a vármegye főjegy
zőjét és az államépitészeti hivatal veze
tőjét küldöttem ki. A tárgyaláson a már
élőbbről megkötött szerződésünk kölcsö
nösen elfogadottnak nyilváníttatott s igy
a boldogságban való ringatozásaiból felfelrázzák s akkor szól a zene, cseng a
pohár, elbujdosik a józanság és a szere
lem követeli jogait. Hiába a szén és az
acél termelésében megedzett* józanság,
felkiált az élet és a Gárdonyi „Atkozott
józanság“-gal az ajkán esik bűvös vilá
gába annak a háromszögnek, mely szivbeli megrázkódtatásokon át dominálja
a férfit.
Ennek a bűvös háromszögnek, me
lyet asszony! kezek vontak a városban a
csúcsa az acélgyár följáróját környező
virágos szinpompa tájától leszalad a bá
nyatelep szénszállitó hivatal környékéig
és az u. n. cigánysor (Nagy Elemér elne
vezése) egyik ízléstől uralt lakásáig; har
madik szöge pedig a vasút utca felé
ágazó átreformált házban végződik.

Mind e háromszögben egy egy tar
ján! női typus uralkodik korlátlanul és a
férfi világ ellenállás nélkül hajtja fejét a
rózsákból font igában.
Az elbűvölőn barnaszemű, időnkint
villámokat szóró magyarba oltott, Szlávia
eggyé fonódik asszonyi energiában a
Condenhove-Kallergi, Salgótarjánt kép
viselő jellegzetes Paneuropó-ba, ki vi
szont erős asszonnyi karját dereka köré
fonja az olaszos typust megjelölő bánya
asszonynak. E háromszögön belül aztán,
— különösen most a nyári hónapokban —
hullámzik, rajong, éled, páváskodik szen
ved és szeret, gyűlöl és pajzánkodik a
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„ A Munka" lapvállalat

Salgótarján, 1926. julius hó 24

a képződött társadalmi szakadéko igényét is bejelentettem és pedig a köz
kat áthidalni törekednek, sőt egé utak kiépítésére és helyreállítására húsz
milliárd a Mária Valéria közkórház fej
szen eltüntetni igyekeznek, mindjárt lesztésére tizenkettő milliárd, járási szék
tisztábban látnák a helyzetet: vilá házak építésére kettő milliárd, összesen
gosan állana előttünk, hogy teljesen harmincnégy milliárd kölcsönt igényeljem/
A Mária Valéria közkórház szülé
egymásra utaltak vagyunk és az egész
magyar nemzet minden társadalmi szeti osztályának építésére kiirt pályázat le- ,
járt. Beérkezet pályázatok felülvizsgálását
osztálya és rétege, együtt enielke- most végzi az államépitészeti hivatal. A
dünk vagy süllyedünk.
kórház belosztályán létesülő napozó épít
Elengedhetetlen szükségképen kezési munkálatai folyamatban vannak.
Folyó hó 6-án ünnepélyes keretek
jelentkezik, hogy a vezetésre hiva
között iktatta be Miskolc városa főispán/
tottak gondos önvizsgálódást tartsa székébe dr. Mikszáth Kálmánt. A beikta
nak s annak alapján szerzett tapasz táson vármegyénk közönsége és tiszti-,
talatok figyelembe vételével fokozot kara 22 tagú küldöttséggel vett részt és
tabb mértékben fordítsanak gondot üdvözölte a főispánt.
Tanfelügyelő
jelentése.
arra, hagy a viselkedésükkel, maga
Valamennyi beérkezett ügydarab elinté-.
tartásukkal, munkásságukkal képez- zést nyert. Junius hó 13.-tól 26.-áig; be
gessék a szociális magyart. Amihelyt zárólag, továbbá junius 30-án és julius
sikerül Magyarországon a szociális hó 1-én a kir. tanfelügyelő elnökölt az
érzésű magyarokat nagyobb szám összes vármegyei polgári iskolai magán-'
ban látnunk, múlik a fájdalom és a vizsgálatokon. Az elmúlt tanévben 308<
tanteremben volt iskolalátogatás. A kir.
könnyhullatás, a társadalmi megér tanfelügyelöség 22 iskolai ünnepélyen, 7?
tés nem késik, az együttmunkálko- tanítói gyűlésen képviseltette magát és>
dás biztosítva lesz, az egészségesebb 15-ször volt jelen közművelődési ülésen..."
gonddkozás előtérbe lép, a magyar A nyári szünidőben a .tankerület tanítói
őserő kifej léshez jut és az uj ezer nak egyrésze részt vesz testnevelési, tparostanonciskolai és népművelési tanfolya
évben visszaszerezhetjük mindazt, mokon. F. évi junius hó 20-án vitézzé'
amit nemtörődömséggel, gondatlan avattatott Sisák Pál mátraverebélyi áll.
sággal, patópáloskodássai elveszí isk. igazgató ésVunsch Kálmán jobbágyi-i
róm. kath. tanító. Tanévzáró jelentése-'
tettünk.

Közigazgatási bizottsági ülés.
Dr. Sztranyavszky Sándor vármegyénk
főispánjának elnöklete alatt f. hó 15-én. tar
tott ülést a Kb. Az elnöklő főispán indítvá
nyára a közigazgatási bizottság egyhangúan
jegyzőkönyvben adott amatőrömének kife
jezést, amelyet egyik kiváló tagjának Mik
száth Kálmánnak Miskolc tvh. város fő
ispánjává történt kinevezése okozott. Tu
domásul szolgált gr. Bethlen István mi
niszterelnök köszönő válasza a genfi me
rénylet idején adott felterjesztésre.

Megjelenik: Szombaton;

az a két állam által kötendő szerződés
nek egyik függeléke gyanánt fog beik
tattatok Bár a kölcsönös diplomáciai tár
gyalások még előreláthatólag hosszabb
időt fognak igénybe venni, mégis most
már remélni lehet, hogy ez a kölcsönö
sen nagy jelentőségű kérdés végre-valahára megoldást fog nyerni.

Az Ipoly folyó áradása már csök
kenőben van ugyan, a sok kárt okozó
kiöntések megszűnését azonban a folyto
nos esőzések akadályozzák. A rendkívüli
időjárás a megindult aratási munkálato
kat is károsan befolyásolja. A munka
gyorsabb befejezése érdekében a m. kir.
földmivelésügyi
miniszter a vasárnapi
munkaszünetet augusztus hó 8-áig felfüg
gesztette.
A m. kir. pénzügyminiszter a tör
vényhatóságok hiteligényének biztosítása
érdekében külföldi kölcsön felvételéről
tárgyal. Felhívására a törvényhatóság

„Kniefrei“ és hangosan szines lenge öl
tözetben. így aztán lassankint feledésbe
merül a várost elöntött vizáradat, mely
épugy megzavarta a lelkeket mint a bár
körültekintéssel és humánus megértéssel
keresztül vitt szanálás, de a meleg még
is szomorúságot, bánatot és elkeseredést
hintett az aratás reménytkeltő sezonjába.
És mind e sok zűrzavar közepette bevo
nult a művészet Tarjánba: megérkezett
Miklósi mester.. .Ki is O voltaképen?!
Szekszárdon született, a fővárosban küz
dött és tanult festészeti főiskolákban;
Olaszország derűje aranyozta be művészi
lelkét és Hollandiában aratta első, nagy
sikereit. Sokat bajlódott az élettel, erő
sen viaskodott s lelke hányódott a sike
rek és meg nem értés és a részvétlenség
pólusai között; de szivében lobogott elolthatatlanul a művészi törekvés; a sok
tanulmány, a természet imádata és titkai
nak fűrkészése után mintha rátalált volna
önmagára s mely intellectusa rávezette
a portrait festés terére, miután csodála
tos és kitartó energiával peki feküdt a
művészi munkának s épport hollandiai si
kerei után érezte meg, hogy ezernyi viaskodásai révén megérkezett teremtő
géniuszának sugallatára az igazihoz.
Az arcképfestőknek, eltekintve a
modell kedvező beállításától, a rajz biz
tosságától, a szin és árnyalat művészie
sen helyes optikai hatásától még egy
elsőrangú képességgel kell birniok: psychologia ismeretekkel. Jól tudja azt Mik

Szép és ragyogó asszonyai azonban bubifrizurüok vidám serege mérésién lósi, hogy a modern

ember álarccal jár

végén a kir. tanfelügyelő a vármegyei
tanítóság végzett munkájáról teljes elis
meréssel nyilatkozik. Dicséretre méltó e
munka nemcsak azért, mert a tantermek
ben a Tanterv nagyszerű célkitűzései ér
vényesültek, de a tanítóságnak iskolánkivüli munkája is nagyban hozzájárult az
állampolgári nevelés sikeres előbbre vi
teléhez. A mezőgazdasági népesség ér
dekeit szolgáló iskolák létesítése és fenn-1
tartásáról szóló 1926. évi Vll-ik t.-c. vég-rehajtásaképen a helyszínén eljáró kül
döttség tagjául Hanzély Gyufa közig,
bizottsági tag, gazdasági főtanácsos vá
lasztatott meg
Közlekedésügyek. A budape?t—vác—kassai utón a hengerelés 6
km. hosszban elvégezve, ugyancsak Zagy- :
vapálfalva—Salgótarján közötti szakaszon’
N-kövesd—Galgaguta—Ácsa tvh. útépí
tés folyamatban. Zagyvaróna—czered—.
zabari vic- ut építésén naponta 300 mun
kás . volt foglalkoztatva.
Adóügy. Kivetett adó 2290000
kor. Főtartozás 3522493 kor. Júniusban
befizetés volt 59603 kor. Jelenlegi hát
ralék maradt 2688290 kor. Fizetési ha
lasztás 16 esetben volt.
s ha öntudatlanul, belső motívumok be
hatására féirecsuszik az álarc megjelenik*
az igazi arckifejezés, mely híven tükrözi
vissza a charactert. A jellegzetesnek ta
lált charactert leírni szavakkal a legvá
lasztékosabb jellemrajz Írónak is nehezen
sikerül; a festő, ha felhatolt eddig a ma
gaslatig megörökiti a hindu jellegzetes
mondást, odakiáltván: „Ez vagy te.“
Miklósi mester nem először van
Tarjánban. 14 évvel ezelőtt már bejárta
a bányavidéket, elmerengett Róna erdős
hegyein, Inaszó völgyében, a volt bánya
telepek romjain, kitárta előtte szépségeit
a Zagyva és Budavölgye s megragadta
művészi érzéseit a tarjáni Rigi kö képe
az alatta elterülő Károlyaknai hányó ké
késén felcsapó apró lángnyelveivel, a lö- ,
vében nyüzsgő szenes leányok és fiuk
csoportjaival.
És most újból városunkban időzjk,
megférfiasodva, az élet nehéz küzdelmei
ben megedzve, ideák és festőmüvészi
gondolatokkal szaturált érzékeny lelkének
újabb és újabb vívódásaitól inegreszkedtetve, mint egy modern Prometheus iva
dék, kinek gyökere mélyen nyúlik le az
általános emberiben s lelkes, szép művé
szies feje a tarjáni regiok magasságábban
ábrándozik el megoldatlan problémák •
keresésében s azok művészi reproduclioiban merül el naphosszakat, szünetlenül,
szakadatlanul; és könyörtelenül hajtja,
űzi ezt a páratlanul ' buzgó, művészi forrongásu lelket olyan hangulatok árja,
melynek fel-fel lobbanó villanásai pom-
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A mesterséges takarmányok közül
Közegészségügy. Fertőző be
jelentve 79, ebből meghalt 4. Tüdővész- a lóhere s lucerna másod kaszálása bő
böl bejelentve 32, ebből 14 meghalt. A hozamot adna, de a termés renden ázik.
várm. kórházban v3flt 428 beteg és 3371 A rétek szénatermése nagyrészben meg
elmeteg, visszamaradt ápolásban 440. Az semmisült, az Ipoly kiöntése kiszámítha
anya és csecsemő védő intézetben 39 tatlan károkat okozott. A földmivelésanya, 12 csecsemő, Salgótarjánban 202
csecsemő jelentkezett. A kér, egészség
ügyi főfelügyelő a szécsényi járásban na
gyobb mulasztást nem talált, ellenben,

Salgótarjánban a tejtermékek 75°/o-a ha
misítva van. A vármegyében van 217663

lélek. Élve született 1509, elhalt 925.
Közgazdasági ügyek. Az
időjárás junius hóban túlnyomó részben
borult, hűvös szeles volt zivataros felhőszakadásszerü esőkkel s helyenkint jég
gel, a valódi nyári időjárás jelleggé! tel
jesen nélkülözte.
A rendkívül kedvezőtlen időjárás a ga
bonafélék beérését nemcsak hogy erősen
hátráltatta, hanem azokban igen nagy
károkat is okozott, amennyiben a termé
nyeket úgy minőség, mint mennyiségileg
is megrontotta.
A repce aratása nagy nehézségek
között befejeztetett, de annak betakarítá
sát és cséplését a folytonos esőzés majd
nem lehetetlenné tette, úgy- hogy sok
helyen a termés jó része el is pusztult
a beérkezett jelentések alapján a várható
termés k. holdanként 4*6 q.
A buzavetések igen szépen fejlőd
tek, de a sok csapadék következtében a
jobb minőségű földekben megdőltek s a
levélrozsda is meglepte, minek következ
tében a szép terméseredményekre jogositó reményeink nagyon megcsappantak
A remélhető termés k. holdanként 6'5 q.
A rozs szintén jól fejlett, de nagy
részben megdőlt, beérését a kedvezőtlen
időjárás hátráltatta, úgy, hogy az aratást
csak julius elsejével lehetett megkezdeni,
várható termés k. holdanként 5'5 q.
Az árpa és zab fejlődésére az idő
kedvező volt, úgy, hegy ha az időjárás
szárazabbra fordul, még ezekből jó ter
més várható. A máig beérkezett jelenté
sek szerint a várható termés árpából és
zabból k. holdanként 6. q.
Kapás növényeinkre a sok eső már
szintén nincs jó hatással, a kukorica sok
helyütt megsárgult,' megmunkálását nem
tudják rendes időben elvégezni, a bur
gonya általában buján fejlődik, gumóképzödése jó, de sajnos a burgonyavész sok
helyen fellépett, amit a nedves időjárás
nagyban elősegit. A cukor s takarmány
répa buján fejlődik, de már ezekre is kí
vánatos volna a szárazabb idő.

pásul characterizált férfi és női egyéni
ségek kitűnő megörökitésében magaszto
sulnak fel.
Az acélgyár vezető egyéniségének
meghívására sikerült őt városunkba csa
logatni, nehezen bár, de a művész vá
gyódó lelke egykori itteni tartózkodásá
nak emlékétől hajtva örömmel utazott ide.
És a jól berendezett műteremben
már életre kelt pastellban és olajban a
főmérnök derült, jóságos arca, mely arc
képnek leleplezési ünnepélyén a „Munka"
tudósítója is melegen emlékezett meg,
nemes vésetü művészetnek nevezvén el
a kitűnő portréit; majd ihletett megértés
sel lett megörökítve a főtanácsos, igaz
gató férfiasán szép intelligens feje, rövid
időre szabadban készült el a patriarchá
lis korban levő volt nagyemlékű acél
gyári igazgató, e sok érdekes férfifej
után az érdeklődők elfoljtottan lesték a
pillanatot mikor az első női arc képmása
elevenedik meg a színes kréta alatt; és
az elragadtatás kifejezése ült ki minden
arcra, mikor lázas, mégis gondos és biz
tos kézzel elevenedett meg tarján asszo
nyainak egyik legnemesebb arcú egyéni
sége pompás beállításban, könnyed ma
gatartásban hangosan és nemesen kibon
takozott szinpompában, olyan characterikusan megelevenített megnyilatkozásban,
hogy a szemlélők csoportjának leikéből
önkénytelenül tört ki a dicséret.. Isten
hozta Miklósi Mester II Érezze magát jól
városunkban. Gondoljon szeretettel első
itteni időzésére; keresse fel régi, kedves
harmonikus szépségben és nyári pompá
ban diszlő vidékeit a városnak s ha sok
munkái közepette kissé elfáradva pihenni
Szekszárdra vonul kedves családja kö
rébe minden reménységünk meg van arra,
hogy a szinpompás melankolikus őszi
hangulat ide fogja csalni újólag váro
sunkba s első szerelmének a természet
imádatának átadva lelkét, már nemcsak
az embert, de környező világát az örökké
szép, minden jelenségében izgatóan ti
tokzatos természet gyönyörűségeit is meg
fogja örökíteni.

ügyi kormány az árvíz által sújtott Hugyag és Dejtár községek részére egye
lőre 300 métermázsa lucerna szénát adott
kedvezményes árban. A legelők fűnövése
bőséges, de nem tápláló.
Gyümölcstermés nagyon csekély lesz.

Városi képviselőtestületi közgyűlés.

F hó 21-én tartotta a város képvi
selő testületé rendkívüli
közgyűlését,
amely nem volt leglátogatottabbnak mond
ható csupán a szociáldemokrata város
atyák vonultak fel. A képviselőtestület
felemelte és megállapította az úrbéres
mezőőr fizetését. Kiutalt a külföldi köl
csönből Gyetvay Gézának 10 és Szende
Ferencnek 60
millió
kölcsönt
építkezéseik befejezésére.
Az állandó
választmány szigorított feltételeit el nem
fogadó Takács Ferencet és Obrincsák
Ernőt kérésével elutasította. Pénz hiányá
ban ugyancsak el lett utasítva Rónai,
Hochauser és Kacskó. Ugyanezzel kap
csolatban a képviselőtestület megengedi,
hogy a kölcsön elhelyezésére bármely
helybeli pénzintézet felhasználható, vala
mint, hogy az 1% folyósítási jutalékot a
kölcsön vevő városi tisztviselőknek a vá
ros által nyújtott összeg után nem kell
felszámítani.
Ezután előterjesztette a városi he
lyettes föszámvevö az 1924. évi gyám
pénztári számadás módosítását.
A Tarjánpatak rendezésével kapcso
latban a városi műszaki tanácsnok a va
súti alul és felüljárók létesítése, valamint
a patakmeder minősé? diktálta pót mun
kálatok részére 500.000 003 K. póthitelt
kért megszavazni.
Erre kipattant a soc. dem. felvonu
lás valódi oka, mivel Deutscher képvise
lőtestületi tag azonnal szólásra jelenkezett
és személyeskedéstől pártpolitikától (ütött
előre irt beszéd keretében megtagadta a
póthitelt s indítványozta, hogy a munka
beszüntetése mellett azonnal indítson a
képviselőtestület fegyelmit a műszaki ta
nácsnok ellen s vizsgáltassa felül a ma
gyar mérnökegylet által az eddig vég
zett munkákat. Alátámasztotta ezt azzal,
hogy eddig minden városi építkezés pót
munkával járt. Köntzey Ferenc műszaki
tanácsnok azonnal válaszolt röviden s
megállapítja, hogy a szóló által felhozott
esetekben mindig az építkezési bizottság
s a szakértő ellenőrzése mellett folytak
az építkezések s a bizottság tagjai a ta
núbizonyságai annak, hogy minden eset
ben előre nem látható kiadások merül
tek fel. így a fürdőnél oly falakat kellett
egészben kicserélni, amelyek kicserélése
eredetileg nem szükségeltetett, a csator

Hírek és különfélék.
A Trianoni Békekötés.
1920 junius hó 4.-én délután négy
órakor volt. Nemzetünknek országunknak
államunknak halálnapja volt ez. A Ma
gyar Társadalmi Egyesületeknek Szövet
sége mozgalmat indított, hogy e nap a
naptárakba gyászkeretbe helyezetten áll
jon és legyen mind addig amig a régi
történeti határokon nem leng a magyar
trikolor. Mi még azt is hozzá tennénk,
hogy az összes középületeken iskolákon
gyászlobogó lengjen és hirdesse az uj
párisi Mohácsot. Az iskolákban Trianon
ról kellene ezen a napon részletesen
beszélni a gyermekeknek.
Köszönetnyilvánítás. Az Or
szágos Stefánia Szövetség helybeli inté
zete ezúton is hálás köszönetét nyilvá
nítja^ a nemes szivü adakozó, Billeter Ti
vadar acélgyári tanítónak, aki három tel
jes rend férfiruhát, köztük egy egész újat
és 6 pár férficipőt adományozott a szükülködőknek 1500000 korona értékben.
Ezúton sikerült elérni, hogy egy családfentartó férfi, hároiíT gyermek édesanyjá
val törvényes házasságra lépett. Íme az
anyagi áldozatkészségnek mily szép er
kölcsi sikere is.
A fürdés áldozata. Az égen
napról napra fényesebben és tüzesebben
ragyog a nap. Az ember már szinte
kívánta és óhajtotta a derűs szép időket
amely mégis csak türhetőbb mint a foly
tonos essőzés. A nagy hőségjalatt a friss
hideg víz üditőleg hat az emberre. Mi
tarjániak rendelkezünk csinos, kellemes,
higiénikus uszodával. A vidékieknek azon
ban csak a patakok és tavak medrében

csörgő

názásnál a jóknak tudott vascső hálózat
jó részét kellett a felbontásnál pótolni, a
patakmeder
alja
mértékű
beiszapolást mutatott s lazasága erősebb alapfa
lakat indokolt. Az illemhely külső csinja
pedig megköveteli a kevés többmunkát.
Egyébként áll a felülvizsgálat elébe és
örülni fog annak. Utána Szántay István
képviselő testületi tag világosította fel a
munkás képviselő testületi tagokat, hogy
a Deutscher javaslatára megvonandó pót
hitel a patak munkálatok azonnali be
szüntetését eredményezné, amit egy mun
kás vezér komolyan nem kívánhat, hiszen
200 munkás embernek kenyérnélkül ma
radását jelenti. Indítványozza, hogy a pót
hitelt szavazza meg a képviselő testület,
a végzett munkák felül vizsgálatát pedig
ettől függetlenül is meglehet ejteni. Éles
szavakkal kelt ki az ilyen meglepetés
szerű támadások ellen, amelyek csak han
gulatkeltésből, pártpolitikából és szemé
lyeskedésből származnak s mint a megje
lentek pártállása mutatja előre, alaposan
meg lévén szervezve.
Dr. Tibor ügyvéd az ellentétek ki
robbanását tompítani óhajtja s felhívja a
pártokat, hogy zárják ki a teremből a
pártpolitikát, Magyarország érdekében.
Liptay B. Jenő gyárigazgató erélyes
szavakkal kelt ki Deutscher javaslata el
len bebizonyítva, hogy az épitkezésekérl
nem csak a műszaki tanácsnok, hanem a
vele együttműködő építési bizottság, pol
gármester, városi tanács, és képviselő
testület is felelős s így akkor mindenki
ellen fegyelmit kellene elrendelni. Felül
vizsgáltatni sincs értelme a végzett mun
kát, hiszen az az állami kulturhivatal ál
landó ellenőrzése mellett folyik s egy ál
lami szerv, önmagát nem fogja felül
vizsgálni.
Dr. Varga városi főügyész indítvá
nyozza, hogy a szervezési szabályzat ér
telmében Deutscher indítványának máso
dik részét a közgyűlés ne tárgyalja, mert
nem volt előre Írásban benyújtva.
A szavazás elrendelése előtt Deut
scher indítványát visszavonta, miután sa
ját pártja is belátta, hogy csak munkás
társaik sinylenék azt meg.
Több kisebb jelentőségű ügy letárgyalása után az izgalmas ülés véget ért.

hülést. És a nyilt szabadtéri fürdőzés
sokszor veszedelmes. Ereszvényböl jön a
szomorú hir, hogy egy kőbánya munkás,
aki épen esküvőre készült a déli munka
szünet alatt az ott lévő tóban fürdőzött.
A hiejeg vízben görcsöket kapott s meg
fulladt. Mindenkit óva intünk, hogy tar
tózkodjék a nyilt szabadtéri fürdőzéstől
különösen a tavak mentén, mert nem
tudhatja, hogy a néhány pillanatnyi élve
zetért, amit a hüs habok nyújtanak neme életével kell érte megfizetnie.

Köaztfnetnyilvánitáa! Mindazok
nak akik felejthetetlen jó htyánk elhunyta
alkalmával fájdalmunkat részvétükkel eny
híteni szívesek voltak, ezúton mondunk
köszönetét, özv. Hűlik Andrásné és gyer
mekei.
Gyermekpásztor Szerencsét
lensége Városunk közelében a leglá
togatottabb kiránduló hely Vízválasztó,
ahol a Salgótarjáni kősrénbánya Rész
vénytársulat villamoserőmüveinek központja
áll. A kis telepnek nagy szenzációja van.
Géczy Imre ötödik osztályú elemiiskolai
tanuló a főgépész borjúját legeltette. A
fiatal jószág egy óvatlan pilanatban úgy
megrugta a gyermeket, hogy a gégéje
megrepedt. Súlyos sérülésével a bánya
társulati kórházban ápolják.

Térzene. Városunk polgármestere
a város közönségének nevében megkérte
a bányaigazgatóságot arra, hogy a ki
tűnő bányazenekar hetenklnt egyszer tart
hasson térzenét a főtéren. Az igazgatóság
készséggel tett eleget, a város kérésének
s jul 10-én (szombaton) este meg is kez
dődött a térzene, mely általános örömet
keltett a városban. A második alkalom
mal (17.-én) már óriási közönség hall
gatta végig a nívós hangversenyt, mely
a nagy városok levegőjét varázsolta ide.
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gyeleinmel hallgatta nemcsak az egyszerű
nép, hanem az intelligencia is, amelynek
módjában áll gyakrabban is hallani. Nagy
szerű gondolat volt e térzene megvaló
sítása, mert hiszen városunk közönségé
nek ama része is élvezheti a szép nyári
estén ezt a művészi zenét, amelynek nincs
módjában a zárt termek előadásait meg
hallgatni. Gábriel karnagynak komoly,
méltórágteljes dirigálása méltó a szép
előadáshoz, melyet a közönség lelkesen
meg is tapsol. Kár azonban, hogy a fő
térnek kissé mélyebben fekvő, középső
részén ül a zenekar s igy a körülötte
elhelyezkedő közönség felfogja a hangot,
melyet a távolabb állók igy alig hallhat
nak. A közönség kéri a város vezetősé
gét, hogy a lehetőséghez képest segít
sen e hibán, amit Gábriel karnagy |s
megállapított. ’

A zagyvaróna1 katholikuaok
hitélete, vallásossága a régi legendaszerü
szépségekkel bővelkedik. A közelmúlt
ban renováltatták kicsiny templomukat.
Angyal István templombiró, a templom
gondnoka nagy szeretettel és lelkesedés
sel csinosítja
disziti az
évszakoknak
megfelelöleg „Szent Andrásiról nevezett
kedves kis templomot. A hívek közül
Laczkovics Sándor a Salgótarjáni Kö-

szénbánya Részvénytársulat erdészeti al
kalmazottja és családja egy gyönyörű
szép mise könnywel s többféle egyházi
fölszereléssel ajándékozta meg a templo
mot. A tett önmagában mondja a dicsé
retet. Jól esik hallanunk azt, hogy a ka
tolikus hivek a
mai nehéz viszonyok
mellett is áldozatrakészek. Isten áldása
legyen felettük.

Cyermekelőadáa

Pólfalván.

A pálfalva bányatelepi kisdedóvó növen
dékei f. hó 11-én vasárnap délután reme
kül sikerült előadással vidították fel a
kaszinó nagy termét zsúfolásig megtöltő
könségét. Á szemeket elborították az
örömkönnyek, midőn látták az alig 4—5
éves csöppségek természetes, minden
lámpaláztól mentes mozgását a színpadon
s a pici kis szájak dialektusával, de hiJ
bátlanul előadott prológust, páros jelenetet
színmüvet, irredentizmust az ő mesealakj-tikkal, az angyallal, tündérekkel törpék
kel élénkítve. Majd felállóit 12 párocska,
a kislányok magyar ruhácskákban, a fiúcs
kák lobogós ing, nadrág, fényes gombu
mellény, árvalányhajas pörge kalap és
sarkantyus csizmácskában és a csárdás
hangjai mellett eltáncolták a körmagyart,
utána a csárdást oly tökéllyel, hogy igen
sok tánciskola felnőtt növendékei meg
irigyelhették volna. A közönség hosszú,
frappáns tapssal jutalmazta meg a kis
táncművészeket, kik az elismerést ismét
léssel köszönték meg. Volt még ezenkivül jól sikerült élőkép, a kis Tóth Magduska bucsuzója s a közönség egy közel
két órás, ritkán látható, élvezetes előadás
emlékével távozott. Bár valamennyi sze
replő minden tekintetben helyt állott ma
gáért, mégis ki kell emelnünk Odorinszky
leuka játékát, ki az angyal szerepét úgy
az irredenta színműben, mint az előkép
ben korához képest csodálatos komoly
sággal és hűséggel játszotta meg. Az
elismerés pálmája Schubert Magda óvó
nőt illeti meg, ki az előadás betanításá
val és rendezésével bámulatos eredményt
ért el s kinek ez utón is őszintén gratu
lálunk. Az előadás után a kis óvodások
szülei szomorú szívvel mondották egy
másnak, hogy ilyen előadást sem látnak
egyhamar, mert a bányatársulat a kisded
óvót beszüntetni óhajtja. Talán a község
a bányatársulattal karöltve módot fog
találni arra, hogy ezen kulturális intéz
mény áldásos működése továbbra is fenn
maradjon.

Védekezzünk a burgonyavélz
ellen. A burgonyavész (Phytophtora infestans) burgonyatermelésünket, a tartós
esős időjárás következtében súlyosan fe
nyegeti. Nem tudjuk elég nyomatékosan
felhivni a gazdaközönség figyelmét arra,
hogy ezen betegség terjedése ellen mi
előbb védekezzék és a katasztrofális ve
szedelmet háritsa el. A burgonyavész olyan
rohamosan és erővel támadja meg a ter
mést, hogy nehány nap alatt tönkre teheti.
Épen ezért a védekezésnek sem szabad
késnie egy pillanatot sem. Védekezni per
metezéssel lehel ellene. Még pedig vagy
2 százalékos bordói lével, vagy a „Burgol* nevű rézporral porozva védekezhe
tünk ezen betegség terjedés ellen. A per
metező oldatot igen könnyen (elkészíthe
tik otthon száz liter vizben feloldanak
két kg. rézgálicot és ehhez hozzákever
nek két kg. égetett mészből készült ol*

és hullámzó viz nyújt némi eny A klasszikus szépségű előadást élénk fi- ltott mesxet.

A MUNKA
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Salgótarjáni cserkészek a nemzeti nagytáborban.

Itt * példa kövessétek A múlt
számban megígértük, hogy közölni fog
juk azon nemes adakozók neveit, akik a
helybeli róm. kath. olvasókör székhazá
A cserkészmozgalom ami városunk
nak felépítéséhez anyagilag hozzájárultak falai között régi, nagy múltra tekinthet
Lássa Salgótarján keresztény társadalma, vissza.
hogy kiknek a példáját kell követni, ha
A mi jó palóc fiaink lelkes szívvel
azt akarják, hogy itt a trianoni szégyen állottak a liliomos zászlók alá, hogy a
határ közelében erős pillére legyen e so hazának hű odaadó, sokoldalú munkásaivá
kat szenvedett csonka hazának. Érdeklő képezzék ki magukat.
désünkre a kör vezetőségétől megtudtuk
Két csapatunk is van. A Bányatár
azt, hogy újabban
Dr. Varga Kálmán sulati „Sirály" és az acélgyári „Mátra."
8 millió. Schlatner Károly 1 millió, Wab- S most amidőn a magyar cserkészek vá*
rosch Béláné 1 millió, Topfel Antal 500 lógatott csapatai országos találkozóra,
ezer, Rendőrség 400 ezer, Fischer Ferenc nagy nemzeti zsemboréra gyűltek össze
300 ezer, Krajer Andor 250 ezer, Lég- Budapest mellett városunkból fölrándult
rády Béla 200 ezer Seifert N. Ózd Ba- és részt vett a Bányatársulati 145, számú
ranyay Miklós, Dr. Visnyovszky Rezső Sirály csapatunk is. A fiuk tudósítást
100—100 ezer, Porázik György, Kosa küldtek nekünk táborozásuk szintéi érői.
Joahitn 50—50 ezer koronát adományoz Levelüket örömmel közöljük...
tak- Több lelkes keresztény nagyobb
„Mélyen Tisztelt Tekintetes Szer
adományát havi részletekben törleszti. kesztőség. Tudom, hogy érdekli mind
Ezek neveit valamint a vidéki adakozó nyájukat, hogy mit csinálhatnak a mi fia
kat a gyűjtés befejezése után lesz mó ink a nemzeti nagy táborban, azért rövi
dunkban közölni. Példa van, kövessétek! den leirom a nagytábori életet.
13-án indultunk az 5 órai vonattal
Őrőmhir.A keresztény nemzeti
sajtót a közelmúltban mély csapás érte, és d. e. 11 órakor már Budapesten túl a
mert megszűnt s eltűnt a közélet teréről Duna balpartján elterülő megyeri dom
egy bátor szókimondó, intranzigens lapja bokon voltunk. Izzó meleg nap volt. A
a Szózat. Most azonban örömmel jelent fiuk szemei tűzben égtek és valami föl
jük, hogy a lap Kádár Lehel szerkeszté döntúli öröm tükröződött le arcukról.
sében föltámadt újra, megindult s teljesí Már egy km-nyire látszott a tábor főárteni törekszik a nemzeti ideálokat amely bóca és rajta lengett a magyar zászló,
ért minden igaz magyar küzd az igazság mely oly improzáns büszkeséggel tündök
a jog az emberszeretet, a hit és az er lőit a körülötte lobogó tiz idegen nem
kölcs fegyvereivel. Felhívjuk tehát, váro zet zászlószinei között mintha csak hir
sunk t. közönségét, akik a Szózat tábo dette volna a szellők szárnyain" zászlónk'
rába tartoztak, hogy kedvenc lapjuk szine piros-fehér-zöld. „Újra mienk lesz a
bekopogtat ajtaikon, ha előfizetéseikkel szent magyar" föld. Gyorsan lepakoltunk
sietnek támogatni. Előfizetési ára egy s rövid pár perc múlva már a táborban
hónapra 40.000 korona.
voltunk.
Mikszáth Kálmán a Palócföld
Amerre nézünk a cserkészfiuk tö
örökéletü mesemondója. Nógrád várme mege nyüzsög, mozog. Mindenki dolgogye nagy irófiának müveit rendezik most gozik. Apró cserkészfiuk nagy hátizsák
sajtó alá. Mikszáth könyveinek rendelői kal, hosszú botokkal járnak-kelnek, Meg
hozzájárulnak ahhoz a remek gondolat indul az államalkotás nagy munkája. Az
megvalósításához, hogy vármegyénk eme első négy nap a mi táborunkban is szórszellemi kiválóságának szobra létesülhes gos munkával telt el. Pár perc alatt föl
sen. Valóban örvendetes tény lenne, ha építettük a nagy 30 személyes táborun
Mikszáth Kálmánnak mielőbb szobrot ál kat, illetve sátrunkat, majd hozzáfogtunk
líthatnánk vármegyénkben. Ehhez csak a konyha felépítéséhez. Másnap már állt
az kell, hogy könyveit megrendeljük és a szép nyirfakapu. A tábor közepén áll
az egyszerű kereszt, mely előtt imáinkat
vásároljuk.
Ébredő gyűlések. Vasárnap 18*án szoktuk végezni s rajta pedig tövisből
ismét hangos volt Salgótarján és vidéke fonva egy térkép ami álmunk. „Nagy
az ébredő mozgalomtól. Nem csak hely Magyarország."
A fóárbóc alatt áll a harangláb két
ben, de vidéken is a legszebb sikerrel
folytak le a gyűlések, amelyek az ébre haranggal. Az egyik a mienk salgótarjá
dő gondolat újabb, hatalmas térhódításá niaké, mely még moSlftl hirdeti az Isten
ról tesznek bizonyságot. A gyűlések so dicsőségét és hiv mirfkib^mára, de majd
rozata Salgótarjánban kezdődött délelőtt néhány nap múlva már otthon a mi váro
11 órakor, amidőn a rom. kath. olvasó sunkban fogja érchangján dörögni és
kör udvarán Köntzey Ferenc alelnök meg zengeni a rá irt szózatot:
,E harangnak telhőkön átható érc
nyitotta a gyűlést. Csodálatosképen a
gyűlés 'résztvevőinek legnagyobbrésze a hangján könyörgő és bizó lélekkel kiált
munkástársadalomból töborzódott, akik juk Hozzád itt a trianoni határon az
innen várják sorsuknak jobbra fordítását. igazságtalan békében megrabolt és meg
A gyűlés első szónoka Anka János „A gyötört megyarság jajszavát: nem, nem,
Nép" volt főszerkesztője, Magyarország soha.*
xgyik legnagyobb publicistája volt, aki
hatalmas fölépitésü beszédben mutatott
rá a hazai nyomor gazdasági alapjaira, meg a helyicsoport élén Huszár János
bíróval. Mátraszelén diadalkapuval, zené
idegen nagytőkének minden időkben és
minden körülményekben átmentett ere vel várták Rákóczy Bélát aki a hatalmas
tömeg előtt fejtegette Mátraszele község
jére, amelyet nem tudott megtörni a há
ború, a kommun, s az infláció sem. Rá ragaszkodásának jelentőségét a vidék po
mutatott Németország helyzetére, ahol *a litikai alakulására. A gyűlés óriási lelke
romló valutát értékekbe fektették s ma sedéssel vállalta a harcot a nemzetközi
ott a legnagyobb a gazdasági konsolidá- demagógia ellen s fogadalmat tett újból
ció. Utánna Rákoczy Béla az ÉME köz a harc vitelére. Szóval úgy látjuk ébred
ponti igazgatója mondott szokásszerü nek mindenfelémély gondolatokból formált izzó tűzben
Nemzati zarándoklat Mária
égő beszédet. Minden mondata égetett, Zellbe és kirándulás Salzkamgyújtott s a szertehnllő szikrák föl-föl mergutba. A Katholikus Népszövetség
lobbantották az emberek lelke mélyén tagjai részére az idén augusztus 20.-án
szunnyadó érzéseket. A zsidóság elterje nemzeti zarándoklatot rendez Mária Zellbe.
déséről szólott, a magyar alsó néposztá A zarándoklat tagjai útközbe Bécsvárolyok
nyomoráról,
boldogtalanságáról, sát is meg fogják látogatni, hol az oszt
amelyből ki utat, szabadulást az ÉME. rák kath. népszövetségi és Kér. Szociprogramjának becsületes végrehajtása je álista Szervezetek fogják fogadni. Megte
lentene. A két beszédet gyakran szakí kintik Bécsváros nevezetességeit és innen
totta meg a tetszés zaja s szinte föl-föl indulnak Mária Zellbe, ahol két napi tar
szakadt a keblekből a sóhaj a jobb a tózkodás után visszaindulnak Magyarorszebb programhoz való ragaszkodás óha szágbe. A zarándoklat részvételi dija: I.
jától. A jól sikerült gyűlés után a hallga osztályra 1,400.000,11. osztályra 1,200.000,
tóság elárasztotta a központi küldötteket és III. osztályra 660.000 korona. Ezekben
panaszokkal és kívánságokkal, amiket a dijakban benne van az utazási költség
azok szeretettel és jóakarattal jegyezget- és teljes ellátás az I. és II. osztályú uta
tek útbaigazítást adva minden irányban. sok részére. A 111. osztály utasai minde
Délután 3 órakor Mátranovákon volt lá nütt reggelit kapnak és Bécsben teljes el
togatott gyűlés, ahol Gáspár Béla köz látást. Csak Mária Zeitben és az utón kell
ponti kiküldött tartott mély értelmű s a magukat éielmezniök. A népszövetségi
munkásság gondolatköréből vett témák iroda most küldte szét a vidéki szerveze
tól telített beszédet. A beszéd hatása alatt teihez a körlevelet, amelyben az összes
megalakult az ÉME Mátranováki helyi népszövetségi tagokat és érdeklődőket
csoportja, amelynek elnökségét Szőke meghívja a zarándoklatra. A máriazelli
Pál jegyző vállalta s egyszerre több mint zarándoklatból kiválik egy társaság, amely
ötven tag i&tkozott be. Kárancskesziben Salzkammergut megtekintésére indul. A
Anka János tartott nagyhatású beszédet legváltozatosabb és legszebb városait és
a propaganda gyűlés keretén belül s itt fürdőhelyeit nézik végig a Salzkammeris a legnagyobb

lelkesedéssel

alakult gutna.k Részvételi díj:

melyben

Oly jól esik ez nekünk Sirályok
nak, hogy a mi harangunk is itt van
imára zugó ágyutnuzsikája, mintha csak
azt mondaná: folyton-folyvást „Csonka
Magyarország nem ország Egész Magyar
ország menyország."
A mellette levő másik harang egy
alföldi református templom nagy harangja
nagyszerű simphoniába olvad a mienknek
a harangjával.
S ahogy bámuljuk a mienket még
a következő sorokat olvashatjuk rajta.
„Ezt a harangot az Isten dicsőségére
Szűz Máriának, Magyarország védasszo
nyának tiszteletére öntette közadakozás
ból a sslgótarjáni róm. kath. egyházköz
ség az 1914—1918 évi világháborúban
felhasznált harangjainak pótlására az Ur
nák 1926 évében. Öntette Szlezsák László
harangöntő Budapesten.
**
Életünk tehát kellemes. Ima, dal,
munka, játék, torna változatosságából
áll. Jól érezzük magunkat s 27-én este a
11 órakor érkező vonattal térünk haza...
Mindnyájukat üdvözöljük szeretettel
a 145-ös Sirályok."
A mi cserkészeink beszámolójához
kiegészítésül még a következőket fűzzük:
A megyeri nagy cserkésztáborban
200 magyar cserkészcsapat volt 7000
taggal s tiz idegen nemzet is képvisel
tette magát egy-egy cserkészcsapattal.
A világ főcserkészének Baden Powell-nek a helyettese, aki jelen volt a
mi cserkészeink Thermopilei találkozásán
s erömérkőzésén, látva a rnégyeri cser
késztábor berendezését fiainknak ügyes
ségét, meghatódottan könnyes szemekkel
fejezte ki reánk, valóban fölemelő, buz
dító és villanyozó véleményét. A magyar
cserkészek nemcsak természetszerető s
játékoslelküek, hanem
főjellemvonásuk
az a dacos büszkeség s titokzatos felké
szülődés, valami főnséges tettre, melyet az
igazságtalanul főidarabolt haza parancsol.
A tábor X. kerületből állt s a X-ik
kerületben az é. nyugati irányban tanyáz
tak a Sirályok a mieink, akik a különféle
versenyekben győztek tábori főzésben,
gulyáskészitésben a 7-ik, kézügyességben
pedig az első helyre jutottak.
Vasárnaponként a főtéren Sik Sán
dor kegyes tanitórendi áldozópap bpesti
főgimnáziumi tanár táborparancsnok tar
tott Istentiszteletet éslélekemelő beszé
deket.
Városunkból számtalan sok szülő
és érdeklődő kereste fel cserkészeinket
Horváth László róm. kath. leik, és Fe
kete Gyula áll tanító pedig többször is
meglátogatták a mi liainkat.
Hazajövetelük alkalmával legyünk
ott minél számosabban az állomáson,
hogy megéljenezhessük városunk cserké
szeire fényt hozó Sirályainkat.

foglaltatik a máriazelli tartózkodás költ
ségei is, teljes ellátás és az összes vasúti
és autóköltség II. osztályú utas részére
3,760.000 korona, a III. osztályú utas ré
szére 2,950.000 korona. Jelentkezéseket
elfogad a Katholikus népszövetség köz
ponti irodája: Budapest, IV. kér. Ferenciek-tere 7. 111. lépcső 11. emelet 9.
Mozgószlnház. Mint értesülünk
ma és vasárnap a .Flórenzi hegedűs" c.
hires film kerül bemutóra Conrad Weit
szereplésével. Az „UFA" filmvállalat most
harmadszor hozta műsorra e gyönyörű
darabot, mely iránt nagy az érdeklődés.
A magyar közoktatás számokban.
A Magyar Statisztikai Szemle most meg
jelent számában Asztalos József érdekes
statisztikai adatokat tartalmazó cikkben
számol be közoktatásunkról. Közli a tan
intézetek, tanerők és tanulók számát is
kolafajonként az 1920/21. tanévtől az
1924/25. tanévig- és igy a mai Magyaror
szág közoktatásáról nyújt elsöizben öt
évre visszatekintő képet. Adataiból kitű
nik, hogy tanintézeteink száma valameny-,
nyi iskolafajnál fokozatosan növekedett,
a tárgyalt öt év alatt a köpzőintézetek
és középiskolák, továbbá a főiskolák ki
vételével, melyek közül néhány jogaka
démia és hittudományi főiskola beszün
tette működését. Ugyancsak emelkedett
évről évre a tanulók száma is és pedig
csaknem valamennyi intézetfajnál. Kivé
telt ebben a tekintetben csak az elemi
iskoláknál látunk, melyeknél 1923/24. óta
csökkent a tanulók száma, minthogy a

születéseknek a háború alatt megfogyat

3 oldal
meneti növekedés megszűnte, a nehéz
szociális viszonyok, a numerus clausus)
közrehatása folytán szintén 1923/24 óta
csappant meg. Ami a tanerők számát
illeti, az emelkedés itt már nem ily egy
öntetű, minthogy ezek sorában a létszám
csökkentés a legtöbb helyen erős rést
ütött. A nyújtott vázlatos kép áttekin
tése is következtetni enged arra, hogy a
mai Magyarország közoktatása jelenté
keny kulturális erőt képvisel és a biztató
-fejlődés jeleit viseli magán.

Hirdetmény. A kisterenyei v. úr
béresek 21 k. hold csere erdeje, mely
szakbecslés alapján 272 ürín. hasáb tűzi
fára és 38 ürm. dorong tűzifára van be
csülve 8.836.000 kikiálltási ár mellett
1926 évi augusztus hó 17-én d. e. 9 óra
kor Kisterenye községházánál szóbeli ár
verés utján a legtöbbet Ígérőnek el fog
adatni. Kitermelési határidő; 1926 év
vége, Az erdő távolsága a vasúti állo
mástól 3 km. van. Részletes árverési fel
tételek az úrbéres elnöknél és a salgó
tarjáni m. kii. erdöhivatalnál megtekint
hetők. Salgótarjáni járás föszolgabirája.
Kárpátegyesületi tagok fi
gyelmébe. Ezúton értesíti az egyesület
tagjait, hogy közbejött akadályok miatt
a Karancsra tervezett f. hó 25-iki kirán
dulást későbbi időre halasztja el.

Bezárták a rozsnyói magyar
főgimnáziumot. Bizonyára sokakat
érdekel Rozsnyó városa, hiszen katolikus
egyházi szempontból ezen város püspök
ségéhez tartozunk, továbbá vannak so
kan, akik a jóhirü premontrei (fehérpa
pok) vagy az evangélikus főgimnázium
ban jártak iskolába. A premontreiek gimná
ziumát már régen bezárták s az evangélikus
intézetben folyt a tanitás magyar nyelven is.
A cseh kormány a magyar szellemű vá
roskában lezáratta a magyar nyelvű gim
náziumot, melyben utoljára érettségizett
ezidén a magyar ifjúság. Gyászkeretes
vezércikkben emlékezik meg ezen szo
morú eseményről a „Sajóvidék" c. rozsnyói jól szerkesztett, magyar lap, mely
felemeli ‘ tiltakozó szavát a kisebbség
nevében ezen galód merénylet ellen.
A magyar kultúra romjain akarják felépí
teni azt a mondvacsinált cseh kultúrát,
melyből csak a háború alatt kaptunk izlelitőt, amikor megállapítottuk a térkép
rajzolás művészetét, melyben a nagy
cseh birodalom határát a Mátra képezte.
Árulás, gyávaság stb. mind a nagymüveltségü cseh nemzetnek a sajátsága s
nyugodtan várunk, mert ahol csak ilyen
gyenge pilléreken nyukszik az épület,
elég egy kis földrengés s a tákolmány
összeomlik.

Halálos baleset. Varga Gyula
forgácsi aknász 6 éves kis fa játszásköz
ben a padlásra ment, hogy a szomszédok
által, elég könnyelműen a padlásra fel
szerelt hintát megnézze. A padlás ajtót
valamelyik
gyermek
becsapta
s az
ajtó mellett álló kis fiú a feljáró lép
csőkre zuhant, ahonnan a földre esett.
A szülők kérésére azonnal a gyermekhez
sietett Dr. Soltész főorvos, aki a gyer
meket a kórházba szállíttatta, ahol áz
agyrázkódás tüneteit állapította meg. 6
napi szenvedés után a gyermek meghalt.
Az értelmes kis fiú halála nagyon meg
rendítette a szülőket.
Hiszek
Hiszek
Hiszek
Hiszek

egy Istenben,
egy Hazában,
egy isteni örök igazságban,
Magyarország feltámadásában
Ámen.

Úri házaktól

mosást
vállalok.

Cim: A KIADÓBAN.

Jó forgalmú helyen nagy üzlet
helyiség raktárral, pinczéveLesetkg lakás,
sál is bérletbe adó. Cim: a kiadóhivatalbanKét szoba konyhás inkás esetleg
üzlethelyiséggel kiadó. Magános udvari!!!
Cim: A kiadó hivatalban.

ötRBObás lakást, esetleg vidéken
kozott száma ekkor kezdte éreztetni ha
tását, továbbá a főiskoláknál, minthogy is keresek. Dr. Samsssn. kir. körj-gyző
benne esek hallgatóinak száma több ok (az át> Salgótarján.

A MUNKA

4. oldal
E heti nyílt piaci árak. Zöld*
ség kg. 5.0Ü0 K., ugorka kg. 2.000 K.,
kelkáposzta kg. 4.000 K., tök db. 2—3
ezer K., burgonya kg. 1.000 K., barack
kg. 6-8.000 K., körte kg. 4-5 000 K.,
alma kg. 4—5.000 K, hagyma kg. 3.000
K., tej I. 4.000 K., tejföl I. 14 000 K.,
vaj kg. 40.000 K., sajt kg. 22.000 K, to
jás db. 1.200 K., baromfi párja 25 —30.000
K., paradicsom kg. 3—4.0Ö0 paprika kg.
15.000 K. szilva I. 4.000 korona-

Felvételek a méhészeti szakisko
lába. A m. kir. földmivelésügyi miniszter
az 1926/27-ik tanév l-sö évére a gödöllői
méhészeti szakiskolába 20 növendék fel
vételét határozta el. A felvett tanuló havi
500 ezer koronát köteles fizetni, melynek
ellenében teljes élelmezést, lakást, fűtést,
világítást, mosást és betegség esetén
gyógykezelést nyer. Felvételt nyerhet:
aki 16 életévét betöltötte, legalább az
elemi népiskola VI. osztályának sikeres
elvégzését iskolai bizonyítvánnyal igazolja
egészséges szervezettel bir. A felvételt
kérők szabályszerűen bélyegzett, a föld
mivelésügyi miniszterhez intézett folya
modványaikat, melyhez csatolni kell: 1.
keresztlevelet, 2. iskolai, 3. illetőségi, 4.
erkölcsi, 5. orvosi, 6. ujraoilási és végül
7. szülői nyilatkozatot arról, hogy a szülő
a fizetendő dijak pontos beszolgáltatá
sára kötelezettséget vállal a gödöllői in
kir. méhészeti gazdaság vezetőségéhez
legkésőbb folyó évi augusztus hó 1-ig
annál is inkább nyújtsák be, mivel az el
késve beérkezett kérvények nem vétet
nek figyelembe.

A Szentkorona Szövetség
szervezkedése. A Magyar férfiak
Szentkorona Szövetségének junius 12.-én
tartott országos jelentőségű nagygyűlése
után megindult úgy a fővárosban, mint
a vidéken a szervezkedés. Nap-nap után
érkeznek a Szövetséghez belépési nyilat
kozatok. A szövetség célja politikai és
osztálykülömbség nélkül, de elveik fenn
tartásával egyesíteni mindazokat, akik az
apostoli magyar királyság hivei s a ki
rályság visszaállítását akarják. A szövet
ség elnöke: Károlyi József gróf, az el
nökségben van dr. Czettler Jenő, Ugrón
Gábor, Hunyady Ferenc gróf, igazgató
Keresztes Arthur ny. vkt. ezredes, orszá
gos főtitkár Kóródi Katona János volt
képviselő.' A szövetség társadalmi alaku
lat. tagjaiul tehát állami tisztviselők is
beléphetnek. A szövetség központi iro
dája Budapest Vili. Scitovszky-tér 2 I.
cm. van. Hivatalos órák hétköznap d. e.
9—1 és d. u. 4—6 között. Telefon j.
22—61. A szövetség rendes tagjai évi
50 ezer, donációs tagjai évi 500 ezer,
alapitó tagjai egyszersmindenkorra 5 millió
koronát fizetnek. A központi iroda kész
ségei szolgál felvilágosításokkal, nyomtat
ványokkal és gyüjtőivekkel.

'

Egészségügy.
Rovatvezető :

Dr. Clementis Kálmán

tiszti orvos.

Az 1925. évben Salgótarjánban 30
ember életét oltotta ki a tüdővész; ezek
ből 9 egyén a bányatelepeken, 15 a vá
rosban és 6 az acélgyár telepen lakott.
A tüdővész okozta halálozási arányszám
1925-ben 2 százalék volt (1 ezer lakosra
2 tüdővész okozta haláleset jutott), mig
1924-ben 4—4 százalék és 1923-ban
2—1 százalék.

♦*
Magyarország minden lakosára évente
4 liter 1 deciliter pálinka- és 30 liter
borfogyasztás esik. A földkerekségén a
legtöbb pálinkát Svájcban fogyasztják
(lakosonként és évenként 14 és fél litert),
a legkevesebbett Japánban (lakosonként
és évenként nem egészen 2 decilitert.)
A legtöbb bort a franciák isszák (évente
egy lakosra 143 liter), a legkevesebbet a
finnek és a japánok (egy-egy lélekre
évente alig 1 deciliter.)

*

♦

♦

Angliában a legújabb rendelkezések
szerint havonta egyszer hatóság* felügye
let mellett irtják a patkányokat ott, ahol
ezek elszaporodnak. Pontos számítások
bizonyítják, hogy az érték, amelyet a
patkányok
Angliában
tönkretesznek
évente és patkányonként 5 aranykoroná
nak felel meg. Az elmúlt évben a pat
kányokozta kárt 15 millió fontra (Kb.
*20 billió magyar papirkoronal) becsülik.
•
*

Magyarországon (az 1906 — 1910.
évek átlaga alapján) hatszor annyi gyer
mek halt el fertőző betegségekben, mint
Franciaországban és 2-szer annyi, mint
Németországban.
*
*
•
Élelmiszer-hamisitók már az ó-kor
ban is működtek. Gyakran fordult elő a
kenyérnek gipsszel való hamisítása. Külö
nösen sokat panaszkodnak az ó:kori irók
a borhamisítások miatt.
*
*
•
Minosz király (uralkodott Krisztus
előtt 2800 körül) Kréta-szigetén épült
palotájának romjaiban többek között egy
igen tökéletes berendesésü vizöblitéses
klozet maradványaira is bukkantak. Au
gusztus császár Római palotájában a klózetek szintén vizöblitéses rendszerűek
voltak. — A vizöblitéses rendszert a leg
több európai államban csak a XIX, szá
zadban kezdték alkalmazni.

A salgótarjáni kir Járásbiróság, mint te
lekkönyvi hatóság
792/1926 szám.

Árverési hirde I meny=k ivona t.
Starjáni
népbank
végrehajtónak
Varga Sándorné sz. Ponyi Júlia végre
hajtást szenvedő ellen indított végrehaj
tási ügyében a telekkönyvi hatóság a
végrehajtási árverésf 3000000 K. tőkekö
vetelés és járulékai behajtása végett a
starjáni kir. járásbiróság területén levő
Starján rt. városban fekvő, s a starjáni
778 sz. tjkvben A-f-l. sorsz. 1467/171
hrsz Belsőség 73QJÖI ingatlanból B 3 alatt
Ponyi Júlia
Varga Sándornál Va rész
ben illető jutalékára 20000000 koronában
ezennel megállapított kikiáltási árban el
rendelte.
Az árverést 1926. évi julius. hó 27.
napján d. e. 10 órakor fogják megtartani.

Az árverés alá kerülő ingatlan ille
tőség a kikiáltási ár felénél alacsonyabb
áron nem adható el.
Az árverelni szándékozók kötelesek
bánatpénzül a kikiáltási ár 10°/o-át kész
pénzben, vagy az 1881: LX. t.-c 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított
óvadékképes értékpapirosban a kiküldött
nél letenni, hogy a bánatpénznek előleges birói letétbe helyezéséről kiállított
letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni
és az árverési feltételeket aláírni (1881:
LX. t.-c. 147.. 150, 170. §§.: 1908.XL.
t.-c. 21. § ).
Az aki az ingatlanért a kikiáltási
árnál magasabb Ígéretet tett, ha többet
Ígérni senki sem akar, köteles nyomban
a kikiáltási ár százaléka szerint megálla
pított bánatpénzt az általa ígért ár ugyan
annyi százalékáig kiegészíteni. (19O3:XL1.
25. §.)Starján 1926 évi május hó 7. nap.
Zelenka Ottó sk. kir. jb. elnök.
A kiadvány hiteléül:
Csömör Mátyás
tkvtő.

Salgótarján, 1926. julius 24

323/1926 végiji. szám

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági
végrehajtó az
1881. évi LX. t.-c 102. §-a értelmében
ezennel közhírré tiszi, hogy a salgótar
jáni kir. törvényszéknek 1925 évi 5243/2
számú végzése következtében Dr. Mol
nár Sz. Dezső ügyvéd által képviselt
Franck Henrik fiai javára 432000 K. f. s
jár. erejéig 1926 épi április hó 12 n. fo
ganatosított biztosítási végrehajtás utján
le- és felülfoglalt és 0000000 kor. fillérre
becsült következő ingóságok u. m. üzlet
berendezés, a Dittrich és Gotlsehligg,
Huttcr József, Weisz Munfréd Galvania
Villamossági
r.
t.,
Szabó
Géza,
Hungária Egyesült Gőzmalmok Karczagi
telepe Klein L. Márkus?, Schwarcr Sá
muel és Hirschler Mór javára is nyilvá
nos árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a starjáni kir. já
rásbiróság 1826-ik évi V. 1940' számú
végzése folytán 432.000 kor. havi tőke
követelés, ennek 1925, évi julius hó 18
napjától járó ll/zn/o kamatai,’/s^o és ed
dig összesen 14^000 kor. biróilag már
megállapított költségek erejéig Salgótar
jánban, a vhtást
szenvedő
üzletében
leendő megtartására 1926 évi julius hó
30 ik napjának délelőtti 10 órája határ
időül kiiüzetik és ahhoz a venni szándé
kozók ezzennel oly megjegyzéssel hivat
nak meg, hogy az érintett ingóságok az
1881 évi LX. t.-c, 107. és 103 §-ai ér
telmében készpénzfizetés mellett a leg
többet ígérőnek, szükség esetén beesőion
alul is el fognak adatni
Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások js le- és felütfoglaltatták
és azokra kielégítési jogot nyertek volna
ezen árvérés az 1881. évi LX. t.-c. .120
§. értelmében ezek javára is elrendeltetik.
Salgótarján, 1926 évi jul. hó 9- n.
Török
kir. jbirósági végrehajtó.

Kerékpár,
complett felszereléssel,
világhírű gyártmány

1.800 000 korona.

I
— Gumik, alkatrészek gyári árban.
NAGY JÓZSEF, Budapest,

Andrássy ut 34. szám.

. motor és kerékpár
autófelszerelések legversenyképe
sebben
Nagy József, Budapest,
VI. Andrássy-ut 35.
Telefon: 21—97.
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árjegyzékünket fénvkéPez5 ZéPek és
cikkekről.

Halschek és Farkas
Budapest, IV, Károly-kőrut 26.

Minden adófizetőnek
nélkülözhetetlen!
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A magyar adó
jog kézikönyve.
Benedek Sándor
a magyar kir. közigazgatási biróság
.
másodelnöke
Szerkesztették:

Dr, Reszler Sándor
főv. ügyvéd

Szilágyi Károly
nemzetgyűlési képviselő
hites törvényszéki könyvszakértő

Ára: 100.000 korona.

Hirdessünk:

Az nAEROXON“ mézer-sz.ltagos légyfogó a szeggel, 20
éve változatlanul a világ legjobb légyfogója. —
Hossza 1 méter, szélessége 4 és fél cm. Az után
zatok egy része 65, mások pedig 75 80 cm.
hosszúak és ezek egyrésze egy centiméterrel
keskenyebb. Az „AEROXON" a legnagyobb
hőségben is megtartja 4—6 hétig a fogóképes
séget és nem folyik le a szalagról. Az utánza1 tok közül sok lefolyik és már néhány nap után
száraz. — Az „AEROXON" jobb, de nem
drágább, mint a silány utánzat. Követelje tehát
sajat érdekében az ,, AEROXON14 légyfogót.
Mindenhol kapható. Utánzatot utasítson vissza-

Magyarországi fcelárusitó: •

Tolnai János Jenő
Budapest, VI. Szondy utca 73.
Telefon: L. 970 30

AMUNKA

27.
INDIA TIGRISE

A florenci hegedűs
dráma 7 felvonásban
Főszerepben:
CONRÁD VEIDT

történet 7 fejezet
Kiegészitésűl:
A havasok királya

Vadvilág Afrikában

4 felvonásban.

Kapható: Budapesten az ,.általános kereikedelmi és aéervező irodánál”, Bálvány-utca 20.
/" fszt. 10. Telefon: 34—63.

Politikai hetilapban!

TOKAJI
borok

„Izaforin“
Törv. védett 5962 sz. a. szahadalm. ci
pői mpregnátó folyadék, a modern ehetni, vív
mánya, mert hivatalos bizonylatok igazolják,
hogy igy. öntve

eladására
keresek régi be
vezetett

utazót
igen előnyös fel
tételek mellett.
„Serios 92644"
jelige
Schwarz
József hirdetőjé
be Budapest,
Andrássy-ut 7. sz.

csak egyszer, csak egyetlen üveg „1ZAFORIN“
A CIPŐJÉBE, azonnal végleg MEGSZÜNTETI
LÁBA IZZADÁSAT é« tartóssá teszi a cipőjét!

Salgótarjáni APOLLÓ MOZGÓ heti műsora
Szombat Vasárnap
Péntek
Csütörtök
Kedd
24. 25,

gyári lerakat

A munka előszavát irta:

A V Á Qf

Julin*

Michelin Pneu

29.
Dicsőség, PénzSzerelem
6 felvonásban
Kiegészítésül
Halló Páris

30.

Nem kell többé naponta áiztatgatni, kenegetni, pepecselnie, niég sem lesz bűzös és
nem törik fel a lába. Megmenekül a börkeményedéitrI, tyúkszemtől, fogyástól és forró nyá
ron is kellemesen és kényelmesen viseli a leg

keményebb cipőjét >•-

Vigyázon a törv. védjegyre.

Szünet

kezdete hétköznap este 8 órakor, vasár és Ünnepnap
délután 4, 6 és 8 órakor.
Nyomatott »A Munka" könyvnyomdában Salgótarján. —- Tulajd: Végh Kálmán.

Magyarországi főraktár; „AGRIA"
laboratórium" Budapest, I. Horthy
Miklós ut 34. Egy adag (egy pár
cipőre) 15.000 kor. Utánvétel 24
ezer kor. Kapható drogériákban,
szövetkezetekben, kereskedésekben,
gyógyszert árakban.

