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Megmozdul a nyomor!
Mint a medréből kicsapó nagy 

vizek zugáza, úgy indult meg a tö
meg a héten a Pest felé vezető or
szágúton.

Megmozdult a nép, hogy se
gítséget keressen, hogy sebeit meg
mutogassa, hogy kenyértelenné vált 
otthonába messziről hozzon egy 
kis reményt.

Zúg, háborog, nyughatatlanko- 
dik valami a mélyben már régóta. 
Nem találja meg az egyensulyhely- 
zetet a tömeglélek. Nem is találhatja 
meg, hisz nem egyéb tartja hábor
gásban, mint a mindennapi kenyér, 
amely mindennap újra elfogy, de 
nem biztos, hogy mindennap kerül 
is uj darab belőle.

Ez a háborgás kidobott egy 
csomó embert nem is az utcára, ha
nem a nagy országúira! Arra amelyi
ken az ország szivéből annyi jó és 
annyi rossz áramlik a vidékre, fe
lénk hozzánk is.

Tisztelet a tapintatos erélynek, 
mely a sok bizonytalanba induló 
áradatot megállította és a kicsapó 
áradatot medrébe visszaterelte.

Azonban ezzel nem tettünk 
meg mindent.

„Mély tenger a nép, semmi 
napfény r.em hatja át tömegét", ol
vashatjuk Madáchnál.

. A mi népünk tengere azonban 
nem oly szennyes - cseppekből áll, 
hogy a felvilágosítás sugaraival át 
ne lehetne hatni.

Igaz könnyebb lázitgatni, köny- 
nyebb holmi rikoltozásokkal még 
jobban felkorbácsolni ezt a tengert, 
vörös posztók mutogatásával felbő
szíteni. De ez nem vezetett eddig 
sem célra, ezután sem érhet el új
ból eredményt.

Nem is erre van szükség.
De egyszer inkább arra, halá

los komolysággal minden illetékes 
tényező neki lásson a segítés nagy 
munkájának.

A Piros Bugy elláris.
A Magyar Est általános jelentőse

gével múlt számunk vezető helyén fog
lalkoztunk, most csak magának a színmű
nek a leikébe akarunk bevilágítani a mű
kedvelő szereplők játékának reflektoraival.

Olyan mint a többi népszínmű. Nem 
nagyon bonyodalmas, nem nagyon komp
likált a lepergő történés, hiszen minden 
tragédiája s jórafordulása a tölgyesi bi- 
róné kicsiny szivébe halmozódik össze, 
de a nép, a magyar nép életének egy
szerűségében is vonzó, megkapó részlete
zése, feltárása szinmüirodalmunk egyik 
legszebb gyöngyévé avatják Csepreghy 
Piros Bugyeliárisát.

Az öregedő féltékeny tölgyesi biró 
fiatal, az élet örömét természetszerűleg 
szerető Zsófi feleségét mindenkitől óvja, 
félti. Van is oka, mert a falu araszlánjai 
kezdve az agglegénység késett tüzét szító 
Pennás jegyzőn és Hájas ispánon végezve 
a naiv fiatal hányi-vetiséggel szerelmes 
Kósza Gyurkáig mind, mind a szép biró- 
nét kerülgeti. Mig ezek ellen próbál vé
dekezni* a természetes leányától Ménéi
ről s nevelő anyjáról Julistól kapott ti
tokzatos levelet néző ravasz biró, megér
keztek a faluba a huszárok s köztűk Csil-' 
lag Pál őrmester Zsófi asszony leánykori 
szerelme. A véletlenül a bírói házhoz 
szállásolt Csillag, aki a legénység pénzét 
elvesztette s ezt a ravasz bírónak bevallja, 
kölcsön kérve tőle az összeget, meglátja

Salgótarján társadalma meg
kezdte a munkát az elmúlt télen 
lebonyolított jótékony akciójával. 
Ez azonban nem volt más, mint a 
háborgó hullámokra öntött vihar
csillapító olaj, amelynek csak pilla
natnyi hatása van.

Nem is az utón kell a prob
lémát megoldani.

Az itteni helyi viszonyoknak 
megfelelően elsősorban a kolonizált 
munkásság érdekeit kell biztosítani 
és ha kell operációk segítségével is| 
ezek életminimumát kell biztosítani.! 
Azokét kik egész életüket, existen-l 
Hajukat áldozták az itt működő 
vállalatok felvirágoztatásának, s akik 
éppen ezért nem mozoghatnak oly 
könnyen, nem fordíthatnak életük 
szekerének rudján oly egyszerűen 
mint azok, kiket a konjukturák állí
tottak soraikba.

Elsősorban őket kell kenyérrel 
ellátni. Es nem szabad havi pár 
százezer koronás keresettel az uszí
tások anyagául odadobni.

Ezt meg kell érteni a kenyér
adóknak épugy, mint . megkell ér
teni azoknak is, akik talán épen e 
miatt maradnak kenyér nélkül.

Ám hogy mégse maradjanak 
kenyér nélkül, minden tényezőnek, 
hatóságnak, birtokosnak, tőkésnek 
hatalmon levőnek össze kell fogai 
és a még vajúdó és előkészületben 
levő munkaalkalmakat sürgősen ak
tualizálni kell. Elsősorban az épit- 
kezéséket kell megindítani, s ha 
ezek késnek, ne sajnáljunk deputá- 
ciózásokat, kilincseléseket, sürgeté
seket, minden illetékes helyen, ne
hogy későn érkezzék a kilátásba 
helyezett segítség.

Jam proximés ardet Ucalegon.
De még egyet nem hagyha

tunk figyelmen kívül.
Azt, hogy mindenkinek meg- 

| kell érteni, hogy ma csak lefoko- 
|zett igényekkel élhetünk. Ne is re-

Zsófiját mint asszonyt, mint birónét, visz- 
sza dobja a pénzt s mulatozásba kezd 
inkább a börtönt választva, mint szeren
csés vetélytársa pénzét. Megható jelene
tek között magyarázza ki a két egymásra 
talált lélek a nehezen megmagyarázható 
egymáselhagyást. Az idili lélekbékét meg
zavarja Kosza Gyurka följelentése a 
kapitánynál, amelyet Peták sugalmazására 
Csillag a birónak tulajdonit. Az árulásért 
felbőszült őrmester szerelmes közeledését, 
erőszakoskodását alig-alig tudja vissza
tartani a Pcnnással és Hájassal védekező 
biróné, még a szőllőkből gyanúra vissza
térő biró össze nem ütközik a vetélytárs- 
sal. A kártyavető Kata által ellopott, de 
Peták és Kósza kezébe jutó pénz, a közbe 
megérkező Julis és Manczi által hozott 
Siros bugyellárissal, amelyet Csillag a 

lanczi kamrájában hagyott megkerülvén, 
a már-már kiüldözött birónét uj bátor
ságra, uj erőre sarkalja s a közbe lépő 
kapitány elölt leleplezi az összes szerep
lőket csak azért, hogy mindenki megér
demelt büntetéséhez vagy jutalmához 
jusson. .

A magyar falu akáclombos uccája 
a magyar falusi házak muskátlis szobája 
nevetett le a szinpadról, amelyen ügye
sen volt egyesítve az Olvasókör néhány 
díszlete a baglyasi „Süt a nnp" kiváló 
kulisszáival. A magyar falu egyszerű, so
kaknak mindennapi szereplői ott szorítot
ták a darab jelenéseiben szivükre azokat 
a kezeket amelyek a falu becsületét sze
reteti oly erővel tudták megragadni >

méljük, hogy akármi tüntetéssel, 
erőszakkal, zúgolódással kikénysze- 
rithetjük azt az életnívót, amihez 
akár a béke, akár a közelmúlt kon- 
jukturái hozzászoktattak. Se táplál
kozni, se ruházkodni, se szórakozni 
nem lehet ma már a szanálás har
madik esztendeje felé úgy, mint- 
ahogy talán jogunk is lenne hozzá. 
Nem lehet addig, mig országunk a 
mai határok közé van szorítva, 
amíg a gunyhatárok szuronyabron
csa szét nem pattan körülöttünk. 
Epén azért ne ébredjen a panasz, 
ha a mai falat kisebb, mint a teg
napi, ha az uj ruha, "amire esetleg 
telik, nem oly szép, mint a régi volt. 

| Mert csak igy remélhetjük, hogy ha 
rongyosan, ha éhezve is, ha nyo
morogva is, de kibírjuk, kiálljuk a 
nagy nemzetpróbát. >

Felháborító gáncsvetés.
Amit a szociáldemokrata párt az 

Ausztriával megkötött kereskedelmi szer
ződés parlamenti tárgyalásának megaka
dályozásával művel, az több, mint akadé
koskodás, politikai gáncsvetés, mert 
egyenlő a tudatos rosszakarattal és a 
gonoszsággal. Ok kicsinyes szempontok
ból irányítva úgy vélik, hogy ezáltal a 
kormány helyzetét nehezítik, pedig maga
tartásukkal ép azokon ütnek legsulyosab- 
•bat, akiknek egyébként — amint a fóru
mon hirdetik — az érdekeiket akarják 
szolgálni. Oktalan gonoszságukat pedig 
megsínyli az ország, amelynek társadalma, 
de különösen a termelők rétege sóvárogva 
várta éveken át a kereskedelmi szerződé
sek megkötését és ratifikációját. Ennek 
a dolognak előzménye a következő: ak
ció indult olyan irányban, hogy a külön
böző parlamenti pártok hozzájárulásával 
a múlhatatlanul sürgős szerződés miha
marabb letárgyaltassék s igy a gabona 
és gyümölcstermés előtt mar lehetőség 
adassák az érdekeltek számára, hogy ter
ményeiket a külföldi piacokon elhelyez
zék. A kormánynak az volt a kívánsága, 
hogy a költségvetés megszakítása hosszú 
időt ne vegyen igénybe, mert a magyar
osztrák kereskedelmi szerződés letárgya- 
lására semmi körülmények között sem 
jut több idő egy napnál. Ezt minden 
párt megértette és teljes odaadással sza
vazta volna meg a javaslatot, de a szoci-

megmutatni. Nekünk drága a szinen le
rakott tulipános ládától a Zsófi asszony 
piros rámás csizmájáig s a hu^zárdolmá- 
nyig minden megszemélyesítője, minden 
szimbolizálója a falunak, mert egyszerű
ségében s minden hallgatólag is beszélő 
szépségében is magyar.

A Zsófi asszony fiatal tapasztalatlan 
kedélye rózsaszín hullámokat vert, Könt- 
zey Ferenczné a nagy Blahánét eszünkbe 
juttató játékában. Hangja, szeme mozdu
latai, ringó járása letagadhatatlanul mu
tatták, diadalmasan hirdették a magyar 
faj örökszép asMonyát, az egyszerűségé
ben is találékony eszű, de szépgondolko- 
zásu, erényeiért harcoló birónét. Jelenetei 
kidolgozottak s mégis természetesek vol
tak. Dalain mintha a falu sárga virágos 
rétjének üde tisztasága csillogott volna 
s kacagása, könnye játszott a hallgatók 
kedélyével. Az volt, akinek lennie kellett, 
sem több sem kevesebb.

A Horváth Gyula birója, a tempós, 
meggondolt biró, a jószivü, de a magáé
ért mégis aggódó, féltékeny férj, nagy
szőrű beleéléssel szépet és jót mutatott. 
Pipájával, impozáns termetével hol a meg
hatottsággal, hol a féltékenységgel küzdő 
indulatainak magyar parasztos elfogódá- 
sával elh mérést váltott ki. Kraft Aladár 
Csillag Pálja az indulatos, könnyen fel
háborodó, de nemes vonásokkal átszőtt 
régi vágású magyar huszárt mutatta be, 
rutinnal nagy képességekkel sok jelenetbe 
a drámaiságig emelkedve. Azonban időn
ként kitört a jól őrzött humora, jól tit-

A mi népünk tengere a ma
gyar, nem oly szenyes vizcseppek- 
ből álló, hogy ennek a belátásnak 
a sugara át ne tudná hatolni, fel 
ne tudná világosítani, meg ne tudná 
mindezt értetni vele.

Ami természetes, nem jelent
heti azt, hogy emellet ne kese
redjünk el. Csak égessen, csak mar
jon, csak emésszen a keserűség. 
Csak pezsditse meg a vérünket, 
csak szorítsa ökölbe a kezünket — 
de emberek vigyázzatok! ne egymás 
ellen! — Hanem azok ellen akik a 
parlamenttől kezdve az iparon, a 
kereskedelmen át a legutolsó mű
helyig útjába állanak éle
tünk egészséges vérkeringése meg
indulásának!

Dr. Cs.

áldemokraták most is inkább helytelen -( 
útra irányitolták szekerüknek a rudját, ■ 
mert szerintük, ha az ország érdekeit 
szem előtt tartva hozzájárulnak egy üd
vös törvény megszavazásához, akkor a 
kormányt segítik. Politikai körökben ez 
az eléggé el nem Ítélhető magatartás kí
nos meglepetést és jogos felháborodást 
váltott ki, mert egyelőre kiszámíthatatlan 
a következménye annak, hogy egy szom
szédos állammal megkötött szerződés nem 
léphet életbe, amikor pár hónap múlva 
ölünkbe 'esik az életgyümölcs s talán 
fölöslegeink lesznek terményeinkben, ame
lyeket nem tudunk értékesíteni, mert 
akadt a magyar parlamentben egy szűk 
látókörű gonosz szellemtől vezetett poli
tikai frakció, amelyik agyonpréselt témák
kal foglalkozva órákon keresztül hiába-, 
való szalmacsépléssel rabolja a nemzet 
drága idejét, ahelyett, hogy belátná az 
égető problémák sürgős elintézésének 
szükségességet. Mi reméljük, hogy az 
utolsó pillanatban észretér az a súlyos 
tévelygésben elmerült polotikái párt s 
nem kényszeríti rá az előrehaladni vágyó 
többséget arra, hogy a magyar-osztrák 
kereskedelmi szerződés tárgyalására csak 
a költségvetés és az appropriáció meg
szavazása után kerülhessen sor. Ha ez 
nem történnék meg, akkor vállalják az ez
zel járó felelősség súlyos terhét és azokat 
az átkokat, amelyeket éppen azok fog-

kolt régi szerelmének szüzsz.ép emléke 
Peták a vén káplár soha jobb megszemé
lyesítőt nem kaphatott volna mint Szabó 
Istvánt, aki szerepe, de egyénisége sze
rint is hol meghatottságra, hol hangos 
kacajra késztette hálás hallgatóit. A vén 
becsületes katona, aki bajtársaiért még 
lopni is képes volt sok könnyet kicsalt 
sugaras rejtőkéből. Kender Julist és Man
cit Szántay Istvánná illetve Nékám Licike 
alakította egyszerűen, kedvesen, akik Mráz 
Jucival megmutatták, hogy még a legegy
szerűbb szerepek is mily hatásossá tudnak 
válni komoly megjátszással, bájos közvei- 
lenséggcl, Kruntorád Imre és Körmöczy 
György Pennás cs Hajas megszemélyesí
tői jobban nem lehetlek megválasztva. E 
két közszeretetben álló műkedvelő igazán 
derűs perceket szerzett a hálás közönség
nek. Minden mozdulatuk, szavuk egy-egy 
kacajhul'ámnak volt a kiindulópontja. 
Ürmőssy Kálmán elegáns játéka igazi gá
láns huszárkapitányt mutatott. Kósza Gyur
kának reménytelen szerelmes akarásait, 
csinyjeit Horváth Árpád végig szelleme
sen, helyes meglátással adta. Kaszper 
Kálmán, Urbán Ferenci, Vilesrál Richard 
Fehérvári József igazi rutinnal, szeretettel 
kitűnő érzékkel játszották el a kisbiró 
öregbére s, cigány, huszárkáplár 
szerepét, Leveles Misi szerepében Angyal 
Barnabás aratott tapsot. Dehát segitett 
is Nikkel Gyula. A Piros Bugyelláris ma
gyar földizü gondolatainak végakordjába 
belezendült az Ursutz József vezette ze
nekar körmagyar zenéje s kipattan a kö-
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nak ellenük szórni, akiknek érdekeit a 
szociáldemokraták maguknak szoktak ki
sajátítani. Hogy állhat be javulás pl. a 
mezőgazdasági munkások életében, na a 
termények Maratásával nem jár karöltve 
idejekorán azok értékesítése. Nem merünk 
még gondolni sem arra, hogy előállhas
son mégegyszer az a helyzet, hogy egy 
bőséges termésű esztendő gyümölcse itt 
rohadjon a nyakunkon, mert akik ezt 
okozni fogják, azok megérdemlik a mun
kás, a termelő és íogyasztóközönség leg
súlyosabb Ítéletét.

Mi lesz a 
hadikölcsönökkel ?

A pénzügyminiszter által benyújtott 
valorizációs törvényjavaslat a hadikölcsö
nökre vonatkozólag semmiféle említést 
nem tesz. Szóval az áilamadósági kötvé
nyek felértékelését nem is helyezi kilátásba!

Közismert, hogy leginkább a nem
zet gerince, a pénzt nem forgató közép
osztály és gazdatársadalom van érdekelve 
legjobban a hadikőlcsőn ügyben. Az a 
kategória, amelyik a katonáskodás, a sza
nálás nagy terhét hordta és hordja. A 
konjunktúra idején nem alapozhatta meg 
jövőjét s most a közgazdasági helyzet le
romlásával a legszánalmasabb tengödés 
az osztályrésze. Anyagi helyzetének ja

vulására semmi kilátás, mert még csak 
biztatásokat sem kap, ami a halálos beteg 
helyzetében az injekció szerepe lenne.

Az elkeseredés, a nyomor, a szen
vedés és kilátástalan jövő a hadikölcsön- 
kötvény tulajdonosokat a legnagyobb 
szerveskedésre késztette, amely a kötvény 
tulajdonosok szövetségének megalakulá
sával végződött Ezen a nagygyűlésen, 
amely április 18.-án volt Bpesten az Erzsé
betvárosi kör nagytermében, súlyos vádak 

•és számonkérések hangzottak el a pénzügyi 
kormányzattal szemben. Akkor mondották, 
amikor magánvállalatok talpraállitására 
milliárdokkal siet a kormány, addig meg 
sem kisérli a háborús hitelezőkkel szem
ben fenálló becsületbeli kötelességeit leg
alább részben rendezni.

Nemcsak kifakadások és vádasko
dások hangzottak el e komoly és elkese
redett hangú naggyülésen, hanem kiváló, 
elfogulatlan szakemberek javaslatai is, 
melyek alapján a kormány, kezébe ve
hetné a hadikölcsönők rendezésének 
ügyét.

Elhatározta a nagygyűlés, hogy kül
döttséget meneszt a pénzügyminiszterhez 
és miniszterelnökhöz. Ezen küldöltségjá- 
rás azóta már meg is történt s a pénz
ügyminiszter és miniszterelnök felszólítot
ták a küldöttséget arra, hogy tegyen a 
szövetség konkrét javaslatot a hadiköi- 
csönkérdés mikénti megoldására. A szö
vetség megígérte, hogy a legrövidebb 
időn belül benyújtja azt.

A Szövetség megbízta Dr. Paczner 
Jenő bpesti ügyvédet, a Hadikőlcsőn 
cimlettulajdonosok akciójának egyik ve
zéregyéniségét, hogy ismertesse a hadi- 
kölcsönök jegyzésének id- jét, a körülmé
nyeket, a célt, amiket szolgált, az akkori 
kormányzat Ígéretét, a Hegedűs féle 
megoldási tervezetet, a jelenlegi helyze
tet és orvoslási módot stb. Ezen igen 
fontos adatok egy füzetbe összegyűjtve 
jelentek meg. Ezen füzet ára 10.000 ko
rona, mely összeg az akció pénzkiadásai
nak, levelezéseinek javára fordittatik. Fel
szólít minden hadikölcsőnkötvény tulajdo
nost a nagybizottság, hogy levelezőlapon 
jelentse be nevét, foglalkozását, a birto
kában levő címletek névértékének köz
lése mellett az Országos nagybizottság 
Elnökségénél (VI. Podmanitzky ucca 8

•zépre a bájos négy pár migyar ritmusra- 
járó lábakkal, csendülő sarkantyúkkal. A 
toborzó topogása, az andalgó a csalo
gató kecses hajladozása, a bölcső össze
fogása s a végcsárdás szilaj üteme gyö
nyörűbbnél gyönyörűbb képeket vetített 
a színpadra, amelynek deszkáira betop
pant Tarján egyik Mgjobb csárdástáncosa 
Fehérvári József. Olyan volt a szép kipi
rult láuykák arca, a pillangó minden szí
nében pompázó ruhája, olyan szép volt 
mint a mesék jelenése.

Mese volt, álom volt az egész Pi
ros Bugyelláris. Mese a magyar falu 
majdnem elfeledett szépséges pacsirta 
dalos, rozmarinillatos házairól, a bennük 
szövődő gyönyörű regék birodalmából. 
Álbm volt, amely azonban felébredés 
után is itt zsong, itt virágzik Salgótarján 
lakóinak szivében, Sz. I,

sz. Bpest.). Ajánlatos ugyanakkor a 100001 
korona beküldése is, amennyiben nagyon 
értékes felvilágosításul szolgál a kis füzet.

Szerkesztőségünk állandóan figye-|

Az ÉNE alakulógyölése Mátraszelén.
Az ébredő magyarok egyesülete 

alakuló gyűlését április 25-kén délután 4 
órakor tartotta meg Mátraszele köz
ségben.

Már a kora délutáni órákban nagy 
élénkség, sürgés-forgás volt látható a 
zászlódiszt öltött községben s a szövet
kezet közelében hatalmas diadalkapu 
várta a központ kiküldötteit.

A bányász zenekar a község végén 
fogadta az érkezőket s zeneszó mellett 
kisérte a szövetkezet előtti térségre.

Bár a községben három lakadalom 
és egy temétés is volt, a község közön
sége nem remélt tömegben jelent meg a 
gyűlésen.

A gyűlést Tóth kapcsos Lajos szö
vetkezeti könyvelő nyitotta meg s ügyes 
talpraesett beszéddel üdvözölte a köz
ponti kiküldötteket.

Rákóczy Béla az egyesület igazga
tója megkapóan tartalmas beszédben is
mertette az egyesület célját s szivekbe- 
markoló szavakkal ecsetelte a szegény I 
nép és munkás nyomorát.

A beszédet zugó taps és éljenzés 
rekesztette be.

.Utánna Budaváry László a Nem
zeti Elet szerkesztője szólott a néphez, 
hosszan szeretettel, az emberi értelmet 
is lebilincselően.

Kifejezte, hogy itt ebben a nyomo
rék, csonka hazában, ahol a magyar ezer 
éven át vérzett az idők zivatarában, en
nek a fajnak van joga élni és boldogulni 
Kifejezte, hogy a népbolonditó szociál
demokráciával szemben ők nem felíorga- 
tást hirdetnek, hanem összefogást a haza, 
a vallás és nemzet érdekében.

Hangsúlyozta, hogy a szociálde
mokraták azt hangoztatják, hogy nincse
nek országhatárok, mert mindenkinek 
joga van ott élni, ahol akar s mindenütt 
boldogulhat, ezzel szemben ö azt han
goztatja, hogy igen is vannak oszágha- 
tárok, mert hiszen látjuk, hogy a magyar 
mindenütt idegen, a magyart mindenütt 
üldözik s csak itthon boldogulhat az

Hírek és különfélék.
Májusi áj latosa ágok. Az év leg

szebb hónapját a katolikus Egyház Sz. 
Mária tiszteletére szenteli. Városunkban 
tavaly tartattak meg először, ezen esti 
ájtatotosságok s a katolikus híveknek 
igen hagy lelki örömére szolgált. Ezidén 
ma, szombaton este 7 órakor lesz az első 
ájtatossag.

Halálozás. Juhász János acélgyári 
munkás múlt héten, kedden tüdő és mell- 
hárgya gyulladásban meghalt. A szorgal
mas, jó gpndolkozásu munkásnak 7 gyer
meke maradt. Temetésén megjelent az 
acélgyári zenekar, dalárda és keresztény- 
szociálista munkásság lobogó alatt. A sír
nál Hafíner Béla párttitkár tartott be
szédet. Az igazgatóság a legmesszebb
menő támogatást Ígérte meg az özvegy
nek, aki iránt mindenki nagy részvéttel 
viseltetik.

Kiránduló diákok. A mezőkö
vesdi kir. kath. reálgimnázium 44 tanu
lója, Király Jenő, Kutassy Károly és Pe- 
czina Endre tanárok vezetésével, tanul
mányi kirándulást tettek ápr. 23 és 24-én 
városunkba és szép környékére. Megte
kintették a bányaigazgatóság szívességé" 
bői a somlyói zénbányát, hol Deák Jó
zsef bányagondnok tartott az ottani szén
kincs geológiai viszonyairól szakszerű 
előadást; majd a Pécskő hegyén át az 
acélgyárba mentek, hol szakszerű kalau
zolás mellett tanulmányozták az összes 
üzemeket. Délután Baglyaskővár vulkán
embriójában, szombaton pedig Somoskő 
és Salgó érdekes bazaltkupjaiban gyö
nyörködtek s az acélgyár igazgatóságá
tól készséggel rendelkezésre bocsátott 
fogaskerekű vasúton jöttek vissza váro
sunkba, melyet, sok szép emlékkel gaz
dagodva, szombaton délben hagytak el.

Tábori mise Baglyaialján 
Mint értesülünk, a baglyasaljai r. hath. 
hívek felkérésére a múlt évben beszer
zett harangjuk megszentelésének évfor
dulóján, május 9-én, délelőtt 10 órakor, 
a bányatársulati felső iskola árnyas torna*

I lemmel kiséri a nagy arányú mozgalmat 
s lapunkban, amikor, annak szükségét 
látja, imformálni fogja városunk kö« 

Izönségét.

édes magyar földön, melyen élnünk és 
in-ghalnunk kell. Ez a föld szült minket 
ez táplál és ez fogad vissza kebelére 
megpihenni.

Jól esett látnia, hogy ott van agyü
lésen a község elöljárósága, a község 
képviselőtestülete, a vidék intelligentiája- 
mely tény csak azt bizonyítja, hogy az 
elöljáróság és ennek a községnek meg
értő polgárai egytől egyig magyarok!

Zugó taps és éljenzés kísérte a 
beszédet.

Ezután Zsirkay János nemzetgyűlési 
képviselő emelkedett szólásra.

Megragadó szavakkal ecsetelte, hogy 
a magyar főldniivelő, a magyar munkás, 
az iparos — mind mind csak azért fárad, 
csak azért nyomorog, hogy lélekölö mun
kájának gyümölcsét egy csak a kényel
met s az erős htunkét nem szerető ide
gen faj vágja zsebre. — Vájjon látunk e 
szánlóvetőt, vagy nehéz bányamunkát 
végző idegen fajú egyéneket?

A beszéd elhangzása után szűnni 
nem akaró taps és éljenzés következett.
— Majd ezek után a szövetkezet helyi
ségében az alakuló gyűlés tartatott meg.
— Elnökké egyhangúlag Tót kapcsos 
Lajos választatott meg. — Megalakult a 
választmány is. — Az egyesületnek már 
ez alkalommal több mint 100 tagja lett 
a jelentkezők közül. — A hangulat igen 
lelkes és bizakodó. —

A központi kiküldöttek hálásan kö
szönték meg a nem remélt fogadtatást 
s kilátásbahelyezték, hogy Mátraszele 
községet gyakrabban fel fogják keresni, 
hogy az országos központtal az oly kí
vánatos kapcsolatot fenntarthassák. —

Mi a "magunk részéről csak végte
len örömünknek adunk kifejezést a felett, 
hogy Mátraszele község azok között a 
községek között van, amelyik megérti 
az idők szavát s érzi, hogy annyi baj és 
viszály, annyi nyomorúság és szenvedés 
után uj eszmék, uj irányokra van szükség 
s jövője csak a tiszta magyar faj ural
mának leheti Cs. S.

kertjében szent beszéddel kapcsolatos 
tábori szent mise fog tartatni. Ugyanaz 
nap délután 4 órakor az ottani „Hangya" 
szövetkezeti-propaganda délutánt rendez, 
melyen a szövetkezeti eszméről, céljáról, 
a népjólétre való erkölcsi- és anyagi ki
hatásáról |zövetkezeti vezető férfiak fog
nak szabad előadást tartani.

Ismeretterjesztő előadás a 
kath. körben. Múlt vasárnap délután 
a Kát. Kör helyiségében Balhauser István 
acélgyári főmérnök igen érdekes előa
dást tartott férfiaknak egyik legfontosabb 
közgazdasági kérdésünkről: az aranffe- 
dezetü pénzrendszer csődjéről és uj for- 
gótökerendszer bevezetéséről. Előadó 
két órás előadása folyamán bebizonyította 
és példákkal erősítette, hogy a mai ka
tasztrofális .pénzügyi helyzetből 
megvan a biztos, egyszerű kivezető ut, 
ha Bell Miklós nemzetgy. képviselő és 
előadó által kidolgozott és kifejtett uj 
forgótökerendszert léptetjük életbe. Lé
nyege ennek az, hogy az eddigi arany
fedezetű rendszer helyébe, — amely gaz
dasági csődbe vezeti egymás után az ál
lamokat — az ingatlant kell, megtenni 
pénzfedezetnek,'Sz eleven értéket, ami 
kamatot hoz a holt arany fedezet helyett. 
Élvezetesen fejtette ki előadó, hogy mi
képpen'lehetne az uj rendszerre áttérni/ 
amely rendszerre áttéréssel az összes mai 
súlyos bajok, problémák mind kedvezően 
megoldódnának; hivatkozott a németek
nél bevált hasonló járadékmárkára és ki
mutatta, hogy ilyen rendszerrel az 
adófizetés megszűnne és az állam is foko
zottabban tehetne eleget becsületbeli kö
telességeinek. (Rokkantak, árvák, nyug
díjasok ellátása hadikőlcsőn visszafizetése 
stb.) — A hosszú nyomorúság után bár 
a komoly pénzügyi konszolidációhoz ve
zetne ez az uj megoldási terv! Felsóhai- 
tanánk valamennyien s büszkék lennénk 
Bell Miklósra, de mi tarjániak különösen 
Balhauser Istvánra, aki mérnök létére ez 
esetben nagyobb fináncnak bizonyulna 
á financminiszternél.

As Evang Nőegylet ápr. 25-én 
tartotta évi közgyűlését rántyik Árpádné

elnöknő 
más elnö.
egyesület-, tinaja, asz-
távné terjes pénztári jelentést
amint a közgyűlés jóvunagyóan tudomásul 
vett. Majd az uj tisztikar választása ke
rült sorra. Amelynek során elnöknő is
mét Pántyik Árpádnc lett, aklnöknő Dr 
Kovács Józsefné, pénztárnok Jesse Gusz- 
távné, Jegyző Rőder Alfréd és Szlovák 
Pál. Ezután a lelkész indítványára az évi 
tagsági dijat 20 ezer K-ban állapította 
meg a közgyűlés és kimondta, hogy en
nek ellenében a tagok családjában elő
forduló születési esetben 300—500 ezer 
kor. segényt nyújt a tagoknak. Adja Is
ten, hogy a jóltevés öröméből minél több 
jusson az egyesület vezetőségének és 
tagjainak.

A Nemzeti Muzeum ásatással 
Zagyvapálfalván Nógrád-vármegye 
a prehisztorikus leletek klasszikus hazája 
mely kő , bronz- és vaskorszaki, majd 
honfoglaláskori stb. leleteinek gazdagsá
gával világhírre tett szert Közel száz 
esztendeje, 1828-ban tette közzé először 
JanKovich Miklós a közeli Kisterenye ős
kori régiségeit és ezen elmúlt száz esz
tendő óta felszínre került, történelem 
előtti leletek nagyban hozzájárultak a 
a praehistoria számos problémájának tisz
tázásához is. Legújabban a Salgótarján
nal tőszomszédos Zagyvapálfalva határá
ban, a temető és- a bolgárkertészek háza 
között elhúzódó hegyfarkon buk
kantak gazdag bronzkori urna-temetőre, 
Okolicsányi Szeráf földjén. A gazdag lelő
helyre halasi Kun Árpád, kun
szentmártoni jószágfelügyelő, hívta fel a 
Kunszentmártonban ásatásokat végző ré* 
gészek figyelmét. Erre azután -a Magyar 
Nemzeti Muzeum igazgatósága Dr. Hil- 
lebrand Jenő igazgató őrt és egyetemi 
m. tanárt küldte ki a sirmezö szakszerű 
feltárására. A néhány nap óla folyó ása
tás mindjárt az első nap gazdag ered
ménnyel járt. Eddig kb. 25—30 ép urna- 
sirt bontatott fel Hillebrand dr., melyben 
a szokásos törmelék, föld, hamu és csont
darabkák mellett, a tudományos ‘ szem
pontból oly fontos bronz mellékletek is 
szép számmal kerültek felszínre. Így kü
lönböző alakú, korong- és gömbösfejü 
tűk, karperecek, gyűrűk, csüngök egy 
tőr és gyöngyök, kisebb-nagyobb, fe
ketére égetett és még nem korongon 
készült agyagedények stb. Az urnákon 
kivül legérdekesebbek és valóságos tu
dományos szenzáció-számba mennek azok 
a laposra csiszolt, jeton-szerü, kerek kis 
márványlapocskák (eddig 3 drb.), melyek 
az urnák mellett voltak és amelyekhez 
hasonlót eddig még sehol sem találtak. 
Unikum-számba mennek a bronzkarpere- 
cek közölt azok a szép sodronyfonatos 
karperecek is, melyeket Hillebrand dr. 
26.-án talált az első urnákban. Az ásatá
sokat az érdeklődők és kiváncsiak nagy 
tömegei lesik rendületlen kitartással. Itt 
jegyezzük meg, hogy Zagyvapálfalván, u.a. 
3000—3500 éves sirmezőn, már régeb
ben is találtak bronzkori régiségeket. így 
a Magyar Nemzeti Muzeum két Ízben 
kapott innét cseréprégiségeket, 1864-ben 
a pest-losonci vasút vezérigazgatóságától 
hivatalos küldeményképen, 1866-ban pe
dig Papp Károly földbirtokos ajándéká
ból. A Salgótarjáni Kőszénbánya R. T. 
gyűjteménye pedig Hroziencsik István 
bányaigazgató ügybuzgóságából és Pap 
Gyula ügyvéd ajándékából, szintén őriz 
innét egy igen szép tokos és fűles bronz 
fejszét. Ezt az alkalmat is megragadjuk, 
hogy felhívjuk közönségünket a régisé
gek megbecsülésére és megmentésére, 
melyeknek anyagi értéke rendesen igen 
csekély, vagy semmi ugyan, de tudomá
nyos értékük sokszor szinte felbecsülhe
tetlen lehetil (Dr. D. jB.)

A Magyar Estélyen felulfizet- 
t»k: Sztrnyavszky Sándor, Szilárdy István 
3C0—300 ezer kor. Dr. Veress Zoltán 
200 ezer kor. Paravicinyi Jeqő, Dr. 
Förster Kálmán, Légrádi Béla, Köntzey 
Ferenc, Zorkóczi Samu, Paczolaiy Zoltán, 
Hercegh József, Liptay B. Jenő, Rames- 
hofferoéla 100—ICO ezer kor. Róth Flóris 
90 ezer kor. Schiffler Róbert 85 ezer kor. 
Kiss Gyula 75 ezer kor. Dankó Antal, 
Dr. Csengődi Lajos, Horváth Géza, Dr. 
Radetzkjr*István, Dr. Varga Kálmán, Zsé- 
lyi László, Tan* Lajos, Folkusház iZ. Dufek 
P. Schreinér J. 50-50 ezer kor. Ender István, 
Szenei Kálmán, Vitéz Pál Imre, Becner 
Pál, Dr. Pap Dezső, Takács Ferenc, Rác 
Károly 40—40 ezer kor. Puachman Gyula, 
Bubik József, Billeter Tivadar, Petonszky 
László, Dr. Hauptman Béla, Újlaki Ignác. 
30-—30 ezer kor, Grecs Andor Ivancsó JL, 
Karaitur A., Dr. Makai Dr. Ctirbusx E.
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25—25 ezer kor. Lapsánszky János, Schu
bert Magda, Fridrich Gyula, Cirbusz Endre 
Bozó György, Szárig Nándor, Pobozsni 
Győző, Balhauser István, Mateidesz N., 
Frencsik ö., Majer Vilmos. Nagy Berta
lan 20—20 ezerkor. Kovács Andor 15 
ezer kor. Frics Vilmos, Sztankovics Já
nos, Krautz Pál, Haffner Béla, Kimer 
Pál, Horváth Károly, Takács N., Majoros 
N., Gábriel N.1Ö—10 eeer kor.

A cerediekről egyesek méltat
lanul azt a hirt terjesztik, hogy szegény 
megboldogult papjukat teljesen magára 
hagyva engedték elpusztulni. A híreszte
lés teljesen alaptalan, mert a kezelő or
vos rendeletéit a legpontosabban betartva 
nagy szeretettel ápolták a beteget Rudy 
kántor és családja, Bartha intéző, a ta
nítónő és a postamesternő. A cerediek te
hát lelkiismeretesen megtették köteles
ségüket, de a beteg lelkész gyönge szer
vezete leggondosabb ápolásuk ellenére 
sem tudta a kórt leküzdeni.

A Luther Szövetség évi ren
des közgyűlését ápr. 25.-én Dr. Csen- 
gődy Lajos nyitotta meg, majd elnöki 
beszámolója után Takács Ferenc pénztári 
beszámolója következett. Ezután a tiszti
kar lemondván elnöknek egyhangúlag 
Kralovánszky Imre bányaigazgatót, alel- 
nőknek Schreiner Jenő, Dr. Csengődy 
Lajos, Deák József, Fabinyi Lajos, ügy
vezető elnöknek Dr. Halyák Zoltán, tit
kárnak Figus Béla pénztárnoknak Takács 
Ferenc, Jegyzőnek Röder Alfréd és 
Szlovák Pál választattak meg a 20 tagú 
választmány élén. Az uj tisztikar nevé
ben Schreiner Jenő, bensőséges szép be
széddel foglalta el az elnöki széket, majd 
Dr. Csengődy Lajos indítványára kimon
dotta a közgyűlés, hogy a 20 ezer ko
rona tagdíj mellett, ha a meglevő 600 
tagból 300 tovább is tag marad úgy a 
tag elhalálozása esetén 500 ezer kor. te
metkezési segélyt nyújt a hátramaradot
taknak. Majd Fabinyi József indítványára 
az ifj. egyesületeknek elismerését fejezte 
ki a közgyűlés szép tevékenységükért! 
A közgyűlés Schreiner Jenő zárszavaival 
ért véget.

A Hirach-gyAri Alkalmazottak 
Olvasóköre folyó hó 17-en műkedvelő 
előadást rendezett, mely nagyszámú néző
közönség előtt, várakozáson felüli siker
rel, zqgó tapsorkánok között zajlott le. 
Szinrekerült, Szigligeti Ede — „A mama" 
cimü háromfelvonásos vigjátéka, melyben 
az anyóst, egy hamisítatlan házsártos ma
mát Ponyi Ilonka élethüséggel alakította 
kinek Cili leányát, Langó Mici személye
sítette meg és megkapó játékával számos 
tapsot aratott. A férfi szereplők kézül 
Pranra Vencel és Fekete László, a mű
kedvelők előadásának nívóját jóval felül
múló játékukkal tűntek ki. A többi sze
replők; Korejcsik Annuska, Jedlicska Jó
zsef és Zorkó Rezső, ügyes alakulását a 
nézőközönség őszinte elismeréssel hono
rálta. A nagysikerű előadást éjfél után 
2 óráig tartó tánc követte, melyhez a ze
nét az Olvasókör zenekara szolgáltatta.

Munkások! Testvérek! Népaka
rat cimü keresztényszociálista hetilapunk 
e héten, május 2-án megjelenik s belép 
a munkásság gazdasági és szociális hely
zetének javításáért küzdők soraiba. Fo
gadjátok szeretettel, mint jóbarátot, sze
retettel támogassátok, ment igaz jóakaróit 
Kapható: Újlaki Ignác újságosnál, vala
mint a keresztényszociálista vezetőség
tagoknál. A Népakarat kiadóhivatala.

Május 1 -én a községekben min-j 
den háztulajdonkorlátozás megszűnik. Az 
összes kivételes rendelkezések az ország 
összes községeiben megszűnnek. 1926. 
nov. 1-től kezdve a felek közös meg
egyezéssel szabadon állapíthat jak meg a 
lakások bérösszegét. A fokozatosan emel
kedő űzletbérek 1927 februárjában elérik 
a békebeli bér 75 százalékát. Úgy az üz
lethelyiségek, valamint a lakások bérlete 
fizethető 3 egyenlő részletben.

Hirdetmény. Közhírré teszem, 
hogy a földművelésügyi miniszter rende
leté értelmében erdők közelében 100 mé
ter távolságon belül és az erdők közötti 
tisztásokon minden nemű tüzelés csak a 
város polgármesterétől előzetesen kiké
rendő Írásbeli engegély mellett csinálható. 
Aki engedély nélkül tüzet rak, kihágást 
követ el, tehát a kirándulókra és cserkész
csapatokra is kőtelező. Salgótarján, 1926. 
április 22.-én» Bodó János tanácsnok.

Iglói diákok találkozója 
Budapesten. Az iglói főgimnáziumnak 
volt tanulói közül többen elhatározták, 
hogy a folyó év május havában egy 
monstre találkozóra hívják össze mindazo 
kát az iskolatársakat, akik valaha az ig
lói főgimnázium tanulói voltak, a találko
zás helye és ideje Budapesti május 16-lka

délelőtt 10 óra, a régi országházban 
(Főherceg Sándor-ucca 8.). A találkozót 
rendező bizottság mindazoknak a volt 
iskolatársaknak, akiknek címeit ismeri, 
közvetlenül meghívót fog küldeni, felkérve 
őket, hogy viszont a maguk részére az 
általuk ismert volt iglói diáktársaikat 
levélben szólitsák fel a részvételre, vagy 
küldjék be az általuk ismert diáktársa 
pontos lakcímét a rendező-bizottságnak. 
Ezzel a hólapda-rendszcrrel remélhatő, 
hogy a találkozóról az összes volt iglói 
diákok tudomást szereznek. A rendező
bizottság gondoskodni fog úgy a Ma
gyarország, mint az összes utódállamok 
lapjaiban megfelelő propagandáról a ta
lálkozó sikere érdekében. Tervbe van 
véve egy „Iglói Diákszövetség* alakítása, 
melynek célja és leiadata lesz az arra 
rászoruló volt diáktársak erkölcsi és 
anyagi támogatása. A rendező-bizottság 
reméli,- hogy a találkozón tömegesen fog
nak a volt iglói diákok résztvenni és ez 
utón is felkéria bizottság a volt iglói 
diákokat (ha netalán közvetlenül nem is 
kaptak volna felhívást), hogy a találko
zón résztvenni és részvételüket „Iglói di
áktalálkozó" rendező-bizottsága, Budapest 
V., Alkotmány-ucca 29. bejelenteni szí
veskedjenek. A találkozón minden politka 
és irredenta mozgalom ki van zárva. A 
találkozó pogramját a rendező-biottság a je 
lentkezőknek közvetlenülfogja megküldeni.

Szociáldemokrata munkások Budapestre akartak vonulni.
Lapunk vezetőhelyén foglalkozunk 

az egész országot szenzációval betöltő 
Pestre indulásával a bányászoknak s mér
legeltük ugyanott a lelki inditó ok,okát 
és következményeket, itt csak a tények 
rövid összefoglalását óhajtjuk megadni. 
Szükséges is ez azért, mert a Salgótar
jánt egyszerre fölfedezett pesti riporter 
tömeg a legfantasztikusabb körülményü
ket nyomatta ki az esetről s tálalta fal 
oly kiadásba, amely pártállásnak és il
lésének, legjobban megfelelt.

Tény, hogy körülbelül két hete va
lahogy a levegőben volt már a dolog. A 
csendőrség is néhány nappal előbb tudta, 
hogy a sociáldemokrata bányász szakszer
vezetben ily tervekről valami beszélgetés 
volt. Így is kellett ennek törtépnie, me.t 
a felvonulásban csak socialdemokraták 
vettek részt s határozottan látszott, hogy 
az egyes telepek beszervezettjei előre 
megállapított rendben és időben jelentek 
meg a zagyvapálfalvai útnak a biglyasi 
utat keresztező szakaszán. A reggel fél 
8 tói 9 óráig tartó gyülekező időben hely
színi becslésünk szerint 3000—3300 em
ber gyűlt össze, akik között salgótarjáni 
csak 6—800avolt.

A baglyasi, pálfalvai és salgótar
jáni csendőrség által feltartóztatott tömeg 
az árok partján s a Dióhegy oldalán te
lepedett le, mind türelmetlenebbül és 
mind idegesebben. As általános izgalom
ban rendületlen sziklaként, de tapintatos 
békitő és kérő szóval állott a csendőr
ség, inig a szociáldemokrata szakszerve
zet néhány titkára megérkezett s meg
próbálta a tömeget rábirni, hogy csak 
küldöttséget küldjön a kormány elé. 
Nem is annyira e rábeszélés, mint inkább 
a csendőrség tapintatos, de erélyes fellé
pésére a tömeg 11 óra felé mégis haza 
indult. Összeverődött még ugyan a vi
gadó előtt néhány száz ember, akik 
a kiküldendők személyét meg is válasz
tották, azon utasítással, hogy még a déli 
vonnattal Pestre menvén a kormánytól 
azonnali segítséget kérjenek. A hétfőn 
este, illetve kedden reggel abbahagyott 
munkát pedig a határozathoz képest 
felvettek.

A küldöttség fel is- utazott Pestre, 
ahol a munkásvezetést mindenáron kisa
játító Peyer Károly és Králik Ferenc ve
zetése mellett a kereskedelmi és népjó
léti miniszternél tisztelgett.

A panaszokat Peyer Károly adta 
elő rámutatva a nyomorra s a nagy mun
kás elbocsájtásokra. Érintette az üzemek 
redukcióját és kért sürgős intézkedést a 
széntermelés fokozására, ami csak export 
kierőszakolásával és összes import beszün
tetésével volna elérhető. Walkó Lajos 
kereskedelmi és Vass József népjóléti 
miniszter megígérték, hogy a külföldi 
szén behozatalát megnehezítik, tarifa ked
vezményekkel emelik a szén termelést, 
a város részére pedig építési kölcsöntjsöt 
'munkanélküli gyorssegélyt is folyósítanak.

A város képe azóta is normális 
legfeljebb azt emlithetjük meg, hogy 
Králik elvtárs is sietett a veszély elmúl
tával megjelenni, sőt csütörtökön Fényes 
Lászlót is felismerni véltük az uccán.

Amennyire együtt érzünk az éhező 
nyomorgó munkássággal, akiknek érde
kében annyiszor fogtunk tollat itt élve 
köztük s a nyomort látva sohasem néz
tük, hogy sociáldemokraták-e vagy nem 
— amennyire örültünk, hogy a helytelen 
naiv de érthető megmozdulás ráterelte a 
közvélemény figyelmét a nyomortanyákra, 
annyira megdöbbenünk, ha látjuk az igye
kezetét, hogy hogyan akarja kihasználni 
minden párt, sőt minden lejárt, de re
ményt szimatoló nagyság is e szegény 
munkásemberek kétségbeesett vergődését.

Mi p.-dig nem tudunk *á»t látni 
benne mint amit edd g i« T*hnmni 
átkát, salgótarjáni WhA (NSNtn-
lását, amelyen ntéf aafa «a*4ulM» <• 
dőlnénk segíteni, sniat *♦ ISima db' 
társ felsn-on. D- érvéi -f*

A bányáénak wynminnve > 
csak munkával kkt< a*|f4i** •
munka keresetet, éMame.
get jelent. Ha a wn tmb
jak eléggé foglalko>Uliw * «MM*a-a»aat 
más de azonnali, sürgős nwnkaa;latosat 
kell teremteni.

Ez irányban hétfőn a belügyminisz
tériumban valamint a népjóléti és 'keres
kedelmi minisztériumban tárgyalások lesz
nek a város polgármesterének bevonásá
val. A szükségmunkák előreláthatólag 
kis és tisztviselői lakások, járásbirósági 
palota, rendőrség, csendőrség és a főszol
ga bíróság épületeinek emelése lesznek. 
E tárgyban természetesen a döntés Bu
dapesten történik. Magunk részéről csak 
azt az aggályunkat fejezzük ki, hogy e 
munkák tervezése, kiírása s megkezdése 
hosszú időt emészt fel az éhező és mun
kanélküli bányászoknak pedig már holnap 
kellene a munka és kenyér.

Nem tehetjük le a tollat a nélkül, 
hogy megne emlékezzünk az egész ügy
ben legszebb szerepet játszó vitéz Dr. 
Gereőffy Géza cscndőrfőhadnagyról, aki 
tulajdonképen leszerelte a mozgalmat. A 
kellő időben felvonultatott csendőri erő 
dacára is tudatában lévén a munkásság 
nyomorának, ő szólította fel a szociálde- 
mokra titkárokat a munkásság lecsillapí
tására és visszafordítására s midőn nekik 
nem hitt a tömeg a csendőrszárnypa- 
rancsnokságon Gereőffy főhadnagy ma
gyarázta meg a küldötteknek vállalkozá
suk naiv voltát s ő eszközölt ki a kül
döttségnek útiköltséget is. A kellő erély 
de egyben kellő tapintat és a magyar 
vérek szeretetének szava hatott s neki 
köszönhető, hogy nem került sor a kellő 
helyen és számban őrt álló csendőr kar
hatalom beavatkozására.

A revolver. Borzalmas szerencsét
lenség történt Zagyvapálvalván. Molnár 
Lajos borbély felesége, sz, Vilimek Ro
zália egy éves kis gyermekével játszván 
a gyermek mulattatására a felhúzott forgó 
pisztolyt csattogtatta. Egyszer csak hatal
mas dörrenés és a kis Juliskát homlokán 
találja a golyó, aki sérülésébe meghalt. A 
fiatal házaspárt csaknem megői jitette e sú
lyos szerencsétlenség, amely a vigyázat
lanságnak, meggondolatlanságnak a kö
vetkezménye. A gondatlan anya ellen 
megindult az eljárás.

Nagy zivatar Sajécsényben 
Kedden és szerdán 20 és '2£-én\a dél 
utáni órákban hatalmas zivatar vonult vé
gig a községen, mindkét napon percekig 
tartó jégesővel, ami a véleményekben s 
a gyümölcsfákban igen jelentős károkat 
okozott. A szerdai zivatar- alkalmával a 
villám becsapott a sajtgyárba; amelyből 
pillanat alatt, hatalmas lángok törtek elő 
s a gyárat melléképületeivel elpusztította. 
A tüzeset a nagy eső dacára azonnal az 
utcára csalta a község lakosságát s nagy 
szenzációt okozott a tüzesetekben egyéb
ként ritka községben.

Ébredő Magyarok Salgótar
jánban F. hó 25-én délelőtt az Apollo 
zsúfolásig megtelt helyiségében, amelyet 
a kinszorultak nagy tömege vett körül 
tartotta meg újra alakuló ülését az Eb- 

ídö M agyarok Egyesülete. A végig lel- 
va Hangulatú gyűlés első szónoka Rá- 

B h központi igazgató volt, amely 
lua Budaváry László a Nemzeti Élet 
< < készt ője tárgyalta le a szocialdemok- 
at«k munkás politikáját. Zsirkay János 

Mtazetgvülési képviselő társadalmi szem
pontokból világított# meg az ÉME küz
delmeinek gyönyörű intencióit. Ezután 
újjáalakították a helybeli csoportot, amely
nek elnökévé Ungváry Miklós alelnökévé 
pedig Köntzey Ferenc és Ponyi Antal lett 
megválasztva egyhangú lelkesedéssel.

NYILTTÉR* 
Felhívás.

Gaál Dezső salgótarjáni lakos által 
nevemben és terhemre rendelt áru és 
egyéb tartozásokért felelősséget nem vál
lalok. Nevezett nem jogosult nevemre hi
tel megrendeléseket eszközölni, özv. Mark- 
sald Henrikné.

'*) E rovatban közlőitekért nem vállal fele
lőséget a Szerk.

S.-tarján r. t. város polgármesteri hivatala. 
3344/1926. szám.

Levente footbal bajnokság Starjánban.

Bánya L E. 2 2 — 11:0 4
Hirsch-gyári L. E. 2 2 — — 2:0 4
Lőrinczi L. E. 2 1 1 4:2 3
Zpálfalvai L. E. 1 1 2:2 1

Starján Városi L. E 2 - 2 0:4 2
Lapujtői L. E. 2 — - 2 0:10 —
Mnováki L E.
Acélgyári L. E. 1 — — 1 0:1 —

Versenytárgyalási hirdetmény.
Salgótarján r. t. város polgármestere 

a salgótarjáni közvágóhíd, hütő és jég
gyár építési és berendezési munkálatai
nak biztosítása- céljából versenytárgyalást 
hirdet.

A versenyezni óhajtókat felhívom, 
hogy „Ajánlat a salgótarjáni közvágóhíd, 
hűtő és jéggyár építési munkálataira", 
vagy , Ajánlat a salgótarjáni közvágóhíd, 
hütő és jéggyár berendezési munkálataira* 
felirattal ellátott, pecséttel lezárt boríték
ban helyezett ajánlataikat 1926. évi má
jus hó 15. (tizenöt) napjának d. e. 11 
órájáig a polgármesteri iktatóba közvet
lenül, vagy posta utján nyújtsák be. Ké
sőbb beérkező ajánlatot figyelembe neip 
veszünk.
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Az ajánlat az előirt ajánlati minta* 
lap és ajánlati költségvetés felhasználá
sával teendő.

Ajánlatot lehet tenni az építési mun
kálatokra és a berendezési munkálatokra. 
Az ajánlati költségvetésbe az ajánlati 
végösszegeket nemcsak számokkal, ha
nem betűkkel is be kell írni.

Azok az ajánlattevők, akik a mun
kálat teljesitcscre törvényes képesítéssel, 
illetőleg jogosítvánnyal nem bírnak, köte
lesek ajánlatukban képesítéssel bíró 
megbízottat megnevezni.

Azok az ajánlattevők, akik Salgó
tarján r. t. város részére ezídeig munkát 
nem végeztek, illetőleg előtte ismeretle
nek, tartoznak megbízhatóságukat az ille
tékes kereskedelmi és iparkamara bizo
nyítványával igazolni.

Az ajánlatokat a városi tanácsterem
ben a beadás határideje lejártával azon
nal felbontjuk, amikor az ajánlattevők, 
vagy képviselőik jelen lehetnek.

A művelet és feltételek a hivatalos 
órák alatt a városi mérnöki hivatalban 
megtekinthető és ott az azokra vonatko
zólag netán szükséges felvilágositások is 
megadatnak. Ugyanott az ajánlati minta 
díjtalanul az ajánlattevők által áttételek
kel kitöltendő ajánlati költségvetés iven- 
kint 8000 koronáért, a tervmásolatok pe
dig darabonként 25 000 koronáért ugyan 
ott megszerezhetek.

A város képviselőtestülete fenntartja 
magának a jogot, hogy a beérkezett 
ajánlatok fölött az árakra való tekintet 
nélkül szabadon döntsön, esetleg vala
mennyi ajánlatot minden- kártérítési igény 
nélkül visszautasithassa.

Az el nem fogadott ajánlatok be
nyújtói semmiféle cimen köitségmegtéri- 
tés, vagy egyéb díjazást nem számíthat
nak fel.

Salgótarján, 1926. április 25.-én 
Dr. Förster Kálmán s. k.

polgármester.

124/1926 végreh. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 

1881. évi LX" t.-c. 102. §-a értelmében 
ezennel közhírré teszi, hogy a balassa- 
gyarmati'kir törvényszéknek 1925. évi 
1534/3 számú végzése következtében Dr. 
Kovács Lajos ügyvéd által képviselt 
Nográd és Honlvármegye körzeti Mező
gazdasági Hitelszövetkezet Javára 100 
millió kor. s jár. erejéig 1926 évi január 
hó 27.-én foganatosított biztosítási vég
rehajtás utján le- és felülfoglalt és 
39^330.000 kor.-ra becsült következő in
góságok u. m. bútorok, vadászfegyver 
pisztoly, fagylaltgép stb. a Krhnyák Jo
lán követelése erejéig is. nyilvános árve
résen eladatnak.

Mely árverésnek a starjáni kir. já-

Hirdessünk: A

MUNKA 
politikai 

hetilapban!!
Hiszek egy Istenben,
Hiszek egy* Hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában

Ámen.

Tisztviselőknek nagy kedvezmény 
Nyitva május 1-töl szeptember 30-ig!

CSIZI
Jód-Bróm-Fürdő

Érelmeszesedés golyva-, ideg-, csont- 
bőrbajnál, hüdéseknél stb. stb, rend

kívüli gyógyhatású.
Napi

ellátás
fürdőkkel

együtt
50-60 Ke.

Felvilágosítással szolgál a Fürdőiroda 
ÉDESKUTY L-nél, Budapest, V. kerü
let, Erzsébet tér 8, és az igazgatóság, 

CSIZFÜRDO- Slovenskó.

rásbiróság 1926-ik évi P* K. 533/ számú 
végzése folytán 100 millió kor tőkeköve
telés, ennek 1925 évi junius hó 15. nap 
jától járó havi kamatai, V3°/o és 
eddig összesen 11.052.290 kor.-ban birói- 
lag már megállapított költségek erejéig 
Salgótarjánban, vhtást szenvedett üzleté
ben. 1926 évi május hó 4-ik napjának 
délelőtti 10 órája határidőül kitüzetik és 
ahhoz a venni szándékozók ezennel oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881 évi LX. t.-c. 
107. és 108. §-ai értelmében készpénz 
fizetés mellett a legtöbbet ígérőnek, szük
ség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások is le- és felülfoglalták és 
azokra kielégítési jogot nyettek volna, 
ezen árverés az 1881. évi LX.’t-c. 120 
§. értelmében ezek javára is elrendeltetik

Salgótarján 1926 évi. április hó 
12. napján.

Török
kir. jbirósági végrehajtó.

2443/1925 ttev. szám."

Árverési hirde lmény=kivonat.
Dr Szenes Alfréd bgyarmati ügy

véd végrehajtatónak Szappan János mát-

Valódi hatásos delejességet
kisugárzó lemezt adunk

teljesen ingyen
minden Községi Sorsjegyhez:.

Ne mulassza el
önmaga és szerencséje iránti 

kötelességét

Örökké hálás lesz
• neküpk, ha sürgősen megvásárolja 
10.000 koronás sorsjegyeinket melyek
nek sokszorosát éri maga a törvénye
sen védett DELEJ-LEMEZ, mely kü-. 

lön nem kapható.

Ezenfelül ■ g* /V <4 g* nyeremény 
nyerhet S tárgyakat

Postán való küldés esetén a levélbé
lyeget külön számítjuk fel. 

Rendelje meg utánvéttel.

Község’ Tisztviselők Országos 
Egyesülete

Budapest, V. kér., Akadémi 
ucca 3. Telefon 144—61.

Húzás junius 7.-én.

Fáj a lába?
Ha íáj a lába, agy használja a már 

kipróbált 
Kámforos

Fortuna lábsót, 
melyből 2—3 lábfürdő megszün
teti a sok járás, álldogálás. spor
tolás és egyéb megerőltetés bői 
keletkező lábfájásokat. Megszaba
dítja a legmakacsabb tyúkszem és 
bőrkeményedéstől, kámfortartal
mánál fogva felfrissíti az izmokat 

és azonnal
megszünteti

a lábizzadást.
Egy doboz ára 1 pengő, 12500 K. 
Kaph’tó: Főraktár BopnárJenő gyógy
szertár, Budapest, VII- Dob n- 80.

Postán utánvét mellett.

Rendelésnél
hivatkozni e lapra.

Nyomatott WA Munka" könyvnyomdában Salgótarján. —■ Tulajd: Végh Kálmán.

raszőllösi lakos és társai végrehajtást 
szenvedő ellen indított végrehajtási ügyé
ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtási 
árverést 7 m/m 78 kgramos pestvidéki 
búzának Bgyurmaton való átadása, vagy 
a bpesti tőzsdén jegyzett ára 418 700 K 
tőkekövetelés és járulékai behajtása vé
gett a starjáni kir járásbiróság területén 
levő Mátrtszőllős községben fekvő, s a 
1/a márraszőllősi 100 szu telekkönyvi 
jegyzőkönyvben a I 1 sor. 103 lösz. 
(Hár 72 sz. az udvar és a kert 439051) 
ingatlanból Szappan János B. 5. a (’/3 
rész) illetőségére 4959000 koronából, 2/u 
azon telekkönyvi jegyzőkönyvben a 
2358910 sor 391.648.287.321 (b. 444/a 
és 442/2 hrsz (szántóföldek és rétek) 
ingatlanokból Szappan János B 5 a (*/3 
rész) illetőségére 20461000 koronában, 
3) u azon telekkönyvi jegyzőkönyvben 
a-|-3 sor 1318 a hrsz szöilő ingatlanból 
Szappan János B 5. a (V3 rész) illetősé
gére 2548000 koronában.

Az árverést 1925. évi május hó 311 
napján dedelőtt 10 órakor Mátraszőllősl 
községházánál fogják megtartani,

Az árverés alá kerülő ingatlan a 
kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron 
nem adható el.

Az árverezni szándékozók kötelesek 
bánatpénzül a kikiáltási ár 10%-át kész
pénzben, vagy az 1881;LX. t.-c, 42 íj
ban meghatározott árfolyammal számított 
óvadékképcs értékpapirosban a kiküldött
nél letenni, hogy a bánatpénznek előleges 
birói letétbehelyezéséről kiállított letéti 
elismervényt a kiküldöttnek átadni és az 
árvérési feltéleleket aláírni (1881: LX. 
t.-c. 147., 150., 170, §§; 1908: LX. t.-c. 
21, §) . . . ..............

Az aki az ingatlanért a kikiáltás: 
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. (1908: 
XLI. 25. §.).

Starján 1925 évi december hó 15. 
napján.

Zelenka Ottó sk. kir. jbsági elnök.
A kiadmány hiteléül

Csömör Mátyás 
telekkönyvvezető.

V V *

VILAGARUHAZ
BUDAPEST NEMZETI SZÍNHÁZZAL SZEMBEN RÁKÓCZI ut 42 SZ. 
Mielőtt vásárlásait eszközölné tekintse meg 
VÉTELKÉNYSZER NÉLKÜL

DUSÁN FELSZERELT RÁKI ÁRUNKAT-
Delain jól mosható gyönyörű mintákkal — — — — 11.500 K.
Creppe jó mosó minden színben — — — — — — 8.500 K.
Cretonok festők — — — — — — — — — 14.500 K.
Maroccaink, francia remek szinmintázással -— — — — 25.500 K.
Ruhakelme tiszta gyapjú legszebb színekben — — — 69.000 K.
Puplinok mintás simák — — — — — — — — 52 000 K.
Flanel portörlők — — — — — — — — — 7.000 K.
Kabátok coverket és gyapjú kelméből — — — — — 390.000 K. 
Delain ruhák legszebb fazon — — — — — — — 79.000 K.
Jumper trikoselyemböl — — — — — — — — 62 000 K.
Női ingek hímezve — — — — — — — — 21 000 K. 
Pamutvászon — — — — — — — — — — 11.500 K.

GyapjuszövMekben, selymekben kelengyékben nagy választék
VIDÉKRE MINTÁKAT KÜLDÜNK.

Salgótarjáni APOLLO MOZGÓ heti műsora
Szombat Vasárnap Hétfő Kedd Szerdi Csütörtök Péntek

máj. 1. 2. 3. 4. 5 ) 6. 7.
♦

TÜZPARIPA Szünet Szünet t Szünet

kezd ete hétköznap este 8 órakor, vasár és ünnepnap 
délután 4, 6 és 8 órakor.

Nagyrabecsült Hölgyeim és Uraim
további

ÁRZUHANÁS
' csak az udvarban, cim Olcsó Mararadékvásár

Budapest, Király ucca 32.
Alapítva 1895 év.

Schifon, voile, divatgrenadin, színes crepp, sima delén, nyers mollinó 
métere 8.900 kor. U.m. festő, vagy karton 12.000 kor., délén, vagy 
mosott vászon 11.000 kor., angin, vagy kanavász 13.000 kor., oxford, 
vagy zephir 15.800 kor., selyemfényű clolh 2.2000 kor., sima liberty 
18 800 kor., női schottis, vagy pepita szövet 25.000 kor., duplaszéles 
női szövet minden színben 29.000 kor., sötétszürke öltönyanyag 15.000 
kor., 140 cm. férfiszövet 66.000 kor., duplaszéles gyapjuvoile női szö
vet 49.000 kor., duplaszéles gyapjú scheviott szövet 69.000 kor., crepp 
maroquin 16.900 kor., eponge 19.000 kor., crepe de chine 69.000 kor. 
szalmazsák 56000 kor., virágos vattapaplan 184.000 kor., egy garnitúra, 
2 ágy egy asztalterítő összesen 250.000 kor., pohártörlö. vagy delén* 
kendő 9.800 kor., törülköző 11.800 kor., 2 m. hosszú fehérített lepedő, 
vagy fehér étkezőabrosz darabja 59.000 kor., kész paplanlepedő 
98.000 kor., zsebkendő 3.500 kor., hímzett női ing, vagy nadrág 18.900 
kor., duplagnlléros színes férfiing darabja 59.000 kor., rövid alsónad
rág 23.000 futószőnyeg 28 000 kor., további női, vagy férfi gyapjusző- 

vetmaradékok minden elfogadható árban,
Postai rendeléseket lelkllsme.eteaen teljesítünk.


