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Mi van a szécsényi vasúttal?
A napokban olvastuk a kor

mány nagy beruházási programját. 
Egy sereg épület, egy sereg ut, 
vasút s egyéb befektetési anyagok 
nagy tömege az, amit a kormány a 
gazdasági élet föllenditésére, a mun- 
kátlanság enyhítésére szánva az 
ország különféle vidékeire tervez 
épiteni.

Amint erről a napilapokból ér
tesültünk, lázasan- kerestük azokat a 
segitségeszközöket, amelyeket a kor
mány elhatározása Salgótarján és 
környékének juttatott. Örömmel ál
lapítottuk meg, hogy a majdnem 
kész rendőrpalotán és az épülő fő- 
szolgabirósági épületeken kívül ha
talmas újabb építkezésekre nyújt 
kilátást a járásbíróság, a csendőr
laktanya s esetleg a pénzügyőri 
laktanya városunkban való megte
remtése. Jóleső érzéssel könyveltük 
el azt is, hogy a Szécsény Sátoralja
újhelyi müut váiosunkon át vonul
ván el, az ezen útépítési célokra szol
gáló hatalmas összegek is vidékünk 
munkátlan tömegét fogják legalább 
részben munkához, keresethez jut
tatni.

Hála és köszönet mindazoknak 
akik ezt az eredményt kiharcolták, 
nem fogja e város érdemeiket sem 
lekicsinyelni, sem elfeledni!

Azonban vaíohogy nem talál
tunk egy tételt a beruházási prog
ramban, amelyet pedig igen-igen 
vártunk, nem láttuk egy oly hatal
mas kívánalmát e vidéknek, ame
lyet pedig minden program koro
nájának tartottunk Volna: kimaradt 
a ^Szécsény — Salgótarjáni vasul 
építése.

Mindent elkövettünk, hogy e 
kérdést felszínen tartsuk, minden 
alkalommal előhoztuk szinte előrán
gattuk meg a bőség napjaiban is,

jde ugy látjuk hiába volt minden 
[igyekezet, hiába minden napirenden 
tartás, az állami szükséges tőkének 
másiránybani elfoglaltsága megfosz
totta városunkat ettől a nagyarányú 
segítségtől-

Jelenleg a vasút szükségessé
gére nem akarunk indokokat fel
hozni. Megtettük azt már számta
lanszor, elátámasztottuk a szüksé
gességet minden irányból,‘itt csak 
jelenleg a inunkállanság enyhítése 
szempontjából mutatunk'rá a vasút
építés elmararadásának órási hátrá
nyára.

A munkátlanság nemcsak mu
mus, de tényleg itt is van. Ha 
számszerűleg nincs is bejelentve 
nagy tömeg mint munkanélküli, 
mi a magunk részéről bátran amjak 
tartjuk azt az igazán nagy tömeg 
embert, aki ma hetenkint négy mű
szakot dolgozik, amelynek kerese
téből képtelen családját fenntartani 
s igy kénytelen a várost nyakába 
venni, hogy valami ,,pót munkát1* 
bírjon kapni. Hogy ezek mennyien 
vannak azt talán csak a hivatalok, 
vállálkozások, műhelyek vezetői tud
nák megmondani, ahol nap-nap 
után hiába könyörögnek ezek az 
emberek munkáért.

Munkátlanság tehát leginkább' 
a szénbányászat pangása folytán 
van. Hogy pedig ez irányban nem
csak javulás nem várható, de még 
további csökkenésre van kilátás a 
szakértők szerint. így oly munkaal
kalomról kellene gondoskodni, amely 
a tömegeket is, tényleg tömegeket 
hosszú időn át tudná foglalkoztatni. 
Ilyennek tartjuk a vasút építést, 
amelynél az ipar és kereskedelem 
minden, ága s a munkások minden 
szakmabelije tudna jövedelmet, fog
lalkozást, kenyeret keresni.

Ez a munka évekig tartana s 
befejezésével is az itteni bányater
mékek részére uj, közvetlen és rö
vid összeköttetésű piacot teremtene. 
Így közvetve a helybeli bányák 
munkáját emelve a jövendő mun- 
kátlanságot is csökkentené.

Amidőn tehát a beruházási 
program ránk vonatkoztatható ré

szét elkönyveljük s ezért minden 
illetékesnek köszönetét mondunk le
szögezzük e lap hasábjain azt is, 
hogy a Szécsény-Salgótarjáni vasút 
ügyét nem tekintjük lezártnak, ha
nem ellenkezőleg uj erővel kezdjük 
ébrentartani és előbbre segiteni a 
munkanélküliség szempontjából oly 
fontos vasútépítés ügyét. Sz. I.

Gyermekestéig
az Acélgyárban.

Fcladhetetlen kedves előadásnak 
voltunk tanúi f. hó 21-én este az acél
gyári olvasókör nagy termében. Az acél-' 
gyári népiskola rendezett árvái és a 
b.-gyarmati tanitó internátus alapja ja
vára egy bájos gyermekestet.

A lelkes közönség előtt a hazafias 
motívumokkal tarkáit mese és énekszá
mok, szavalatok, mintegy színes film^pe- 
regtek le, hol mosolyra késztetve az ar
cokat, hol magyar érzésekre dobbantva 
a sziveket.

Az. estély Ursutz József által vezé
nyelt zenekari nyitánnyal kezdődik. Ugy 
ez, mint a többi közzene a legprecízebb 
előadásban hatalmas tapsokat aratott.

A „Virágok imája" verses élőkép 
kedves szinhatásai, az Ízléses összeállítás, 
a bátor szereplők sikerét egyformán szol
gálta. Alakitói Grusz Olga, Malomhegyi 
Ilonka, Gyancso Emma, Pál Aranka és 
Szitka Ilonka voltak. A Rőder Alfréd 
Utal' vezényelt. Népdal egyveleget ép 
i<ry mint a Bedő Albert által dirigált 

Magyar dalokat az elemi iskolái nívót 
messze túlszárnyaló preciz kidolgozás, 
vezetési fegyelem és igen szép hanganyag 
jellemezték, A zenekisérettel bemutatott 
ritmikus botgyakorlatok ugy a betanítóra, 
mint a gyakorlatot végző V—VI. oszt, 
tanulókra nagy teljesitményt jelentettek. 
Radványi „Magyar diák“-ját a felkötött 
karú Habéi József szavalta helyes hang
hordozással, dicsérendő bátorsággal.

Az egész est középpontját és fé
nyességét az .Álom tündér" cimü négy 
fnlvonásos mesejáték képezte. A szerep
lők kedves játéka, a darabban szereplő 
cserkész gondolatok, irredenta színezé
sek valóban megkapok voltak. Szinte 
zavarba voltunk, hogy a kicsiny szerep

lők képességeit, vagy a betanítók nagy 
türelmét csodáljuk-e jobban? Az összes 
szereplők közül azonban messze kimagas
lott Károly Micike 111, oszt, tanuló, aki 
mint álomtündér oly bámulatos színészi 
tehetséget árult el, hogy’, az egész kö
zönség bámulattal állapította meg nagy- 
rahivatottságát. Azonban a többi szerep
lők sem maradtak cl élükön Grusz Olga 
és Budai Erzsikével mint Hungária és 
Tündérkirálynövel. A bájos kis leánykák 
egész csoportja gyönyörködtette a sze
met: Horváth Irénke, Varga Gabriella, 
Takács Cinci, Horváth Hédi, Barthó 
Illis, Lahni Irénke, Boros Pipi és Mayer 
Gizella, no meg a két kis tüdér Szántay 
Olgica és .A fiuk is kitet
tek azonban magukért, a hadiárvák Ho- 
rányi György és Fridrich István ép ugy 
mint a csqjkészck Hábel János, Liptay 
Jenő, Pár.tyik Elemér, Pozsik József, Fü- 
iöp Béla, Zssicz József, Puskás László, 
Takács Dániel, Kleiban József.

Az utolsó szám Hungária kertje 
cimü élőkép volt, amelyben az összes 
szereplők művészi csoportosításban vol
tak összeállítva.

A tanítói kar élén Oláh Dániel 
igazgatóval büszke lehet teljesítményére, 
ezt honorálta a közönség is amidőn a 
két rendezőt Zorkóczi Erzsikét és Nagy 
Bélát a függöny elé tapsolta.

Előadás után késő éjjelig tánc volt
Sz. 1.

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

A-nen.
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Kína döntő küzdelme.

A britt világbirodalom 
krízise, vagy agóniája?

Az európai és tengerentúli 
angolszász népek tájvé

delmi törekvései.
1. A világkoiGuiák helyzete a há
ború után. Franciaország nigger 

politikája.
Először a német császár beszélt a 

„sárga veszedehmröl". Akkor még senki 
sem vette komolyan a távol kelet expan- 
siv beállítódásának lehetőségét. Pillanat
nyilag az egész világ feszültséggel te
kint a távol kelet felé. Mindenkinek az 
az igen h-lyes érzése van, hogy bár 
sokezer kilométerre Európától ott mégis 
oly események játszódnak le, melyek 
egész létünket közelről érintik.

Vonatkozik ez reánk magyarokra is. 
A csonka ország kontinentális főtáinasza 
Italian át Anglián pihen. Viszont Britan
nia helyzete megrendült: A bolsevizmus 
állandó kalapácsütései alatt áll a világbi
rodalom. Az angol-szász-kultur egyete
messég bukása az egész fehér emberfaj 
bukását jelentené.

Belpolitikánknak kellő irányítást 
csak akkor adhatunk, ha a külső orien
tációnkban általunk keresett hatalmak 
tényleges erőviszonyait is ismerjük. 
Ez a legnehezebb ma Európában akkor 
amikor pl. az állítólag győztes Ameriká
ban is hallatlan elméleti és faji krízis 
uralkodik. Erre számtalanszor utal Ford

is. Az egyetemleges fehér faj, az angol
szász, latin és szláv népek között sors
döntő évszázadában állunk mi is.

A kínai küzdelmet a fehér faj ellen 
elsősorban annak Európa-ellenes szinc- 
rcte jellemzi. M -gállapithatjuk, hogy már 
a világháború után .pl. a feketék is egész 
más önbizalommal léptek fel, mint akkor, 
amidőn még angol vagy francia zászlók 
alatt arcvonatban állottak. Afrikában sok 
h-lyütt titkos politikai társulatok alakul
nak. Ezek célja, hogy egész Afrikát a 
a feketék részére biztosítsák „Afrikát a 
feketéknek"! Amerikában hasonló moz
galmak élnek (Garvay, Dubois) és a né
ger kongresszusokon egész nyíltan vitat
ják azt, hogyan lehet az összes fehére
ket Afrikából kiüldözni. Hasonló szer
vezkedés folyik az. egyiptomiaknál. Igaz, 
hogy azt egyelőre Britannia minden erő
vel elnyomni igyekszik akác csak az in
dusok szabadságmozgalmát;

Kétségtelen, n nagy India is kolosz- 
szális erj-dések szintere. De az indus 
vérmérsékletének megfelelően, a küzdel
met defenzív fegyverekkel vívja ki egye
lőre Fiatal — India vezetője, Mahatma 
Gandhi, újból kijelenti, hogy nem szán
dékozik Angliával szemben erőszakos 
lenni. De rajta kívül még egy aktív, cse- 
lekvőbb frakciója is van pártjának. 
Utóbbi ugylátszik lassan túlsúlyba jut. 
Sok százmillió indus forradalmi kitörésé
nek lehetősége tehát egyáltalán nem ki
zárt dolog. Ugyancsak a Holland kor
mány a maga részéről még nemrég ve
szedelmes lázadásokat fojtott el csirájá
ban jávai birtokain. Ezek az általában

Európa-ellenesnek mondható mozgalmak 
azonban a mostani kinai küzdelemben 
kulminálnak, ha látszólag egymás ellen 
is törnek.

A szincs népek között dúló forron
gás kétségtelenül a világháború közvet
len eredménye. Az egykori entent? ha
talmak lelkét nyomja az az őrületes bűn, 
hogy feketéket és meszticeket mozgósí
tottak a központi hatalmak ellen s eze
ket éveken át, mint az emberiség bűn
bakját állították oda a színesek előtt.

Mindenesetre a főbünös ebben Fran
ciaország.

Ez a köztársaság míg ma is szincs 
katonákat tart Európa bölcsőjében a 
Rajnán. A francia nemzet katonai meg
hatalmazottjai a francia szenátusban egész 
nyíltan kijelentik, hogy a franciák „egy 
százmilliós nemzet" és hogy a rcpubliká- 
nak nem két hadserege van. egy fehér! 
és egy színes, hanem csak egy ármádi
ája. Ez a programmatikus kijelentés a 
fekete fajt a fehérrel a francia politika 
szerint egyenrangúvá avatta.

Britannia 1918 végén azt gondolta, 
hogy, hadi céljait hiánytalanul elérte. A 
német kolóniákat m-gkapta. A körponti 
hatalmaknak hatalmas vagyontételei Ván
doroltak ki Angliába, a félelmes német 
hadiflotta Scapa Fiow hullámai alatt fek
szik. A trianoni és egyéb szerződések 
diktátuma Európa szivét és legősibbb 
nemzeteit: a germánt és a magyart gúzsba 
kötötték. És még is azt látjuk ma, hogy 
Nagy Britannia a háborút nemcsak, hogy 
meg nem nyerte, de most közeledik csak 
valódi nagy krízise felé.

A brit kolóniák és domíniumok 
részt vevén a világháborúban ez által a 
dél afrikaik, canadaiak és ausztráliaiak 
önbizalma óriási mértékben növekedett. 
Amint egykor az Egyesült Államok el
váltak Angliától hasonlóképen rendkívüli 
az eltávolodás! tendencia az angol anya
országtól, ma London csak rendkívüli 
politikai ruganyosságának köszönheti, 
hogy a Végi kötelékeket ugy ahogy fenn 
tudta tartani. A domíniumok önkormányt 
zati kívánságának lépésről-lépésre kény
telen volt eleget tenni. Britannia ma már 
nem egy központilag kormányzott állam, 
hanem egy egyenjogosultságon nyugvó 
államszövetkezet. Staatenbund.

Most mutatkozott csak, hogy a né
pek önrendelkezési joga leple alatt fel
nevelt ösztönök nehezen szoríthatók 
vissza! Egyelőre ugy látszott, hogy a 
city Lloyd George vezetésével a zsidó 
bolsevista Moszkvával üzleti alapon jó 
politikát fog csinálni. A bolsevista kö
nyörtelensége azonban szívós ellenállásra 
ösztökélte a briteket. A munkásság is 
együttérzett a feudális Anglia népérde
keivel. A liberális kísérletek ott hajótö
rést szenvedtek. Az angol konzervatív 
politika ellenállása viszont Moszkvát mind 
dühösebbé és merészebbé telte. Ennek 
mintegy természeti következménye volt, 
hogy Moszkva erejének kelet felé kel
lett explodálnia. A bolsevizmus azelőtt 
remélte, hogy közép-Európa bolsevisálása 
által egész Európát a igy az egész vilá
got magával fogja ragadni.

(Folyt, köv.)
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Hirek és különfélék. A Hősök szobránál.
Irta: VADKERTI BÉLA.

Esküvő. Kral József bányatársulati 
tanító Mátranovákon házasságott kötött 
Kollár Mancikával.

Halálozás. Csintalan József nagy- 
bátonyi plébánosnak, lapunk munkatár
sának éldesatyja múlt héten Bpesten 
elhunyt, 69 éves korában. Szivgyengesége 
okozta hirtelen halálát, amikor már mint 
gyógyulta! akarták a nagybátonyi plébá
niára visszahozni. A köztiszteletben álló 
öreg ur temetésén 6 gyermekén kívül 
sok unoka, nagyszámú rokonság és 
.Nagybátony képviseletileg jelent meg. A 
részvét őszinte érzését küldjük kedves 
munkatársunknak e fájdalmas eset alkal
mából.

Köszönetnyilvánítás. Alulírott, 
valamint családom nevében hálás köszö
netét mondok mindazon ÉME bajtársak
nak, kik betegségem tartama alatt 50 
pengő gyűjtési segéllyel támogattak.

Negre György b. m. bajtárs.
Tűz Zagyvapáiíalván. Szerdán 

este 10 órakor a városi tüzoltószerlár 
vészeshangu szirénája tüzet jelzett. Ha
mar kitudódott, hogy a pálfalvai üveg
gyár ég s hogy a vái őstől kértek segít
séget. A városi tűzoltók, ha nem is bu
dapesti gyorsasággal, mégis csak össze- 
szedelőzködtek és csakhamar utrakeltek; 
gyorsan utrakelt a bánya tűzoltósága is. 
A nagy állomástól már látni lehetett 
a lángnyelveket. Odaérve láttuk, hogy 
a gyár raktárhelyiségei; égnek. A tűz
oltóság mindent elkövetett, hogy, a tü
zet lokalizálja, azonban ez nehezen ment, 
mert nem volt elegendő viz. A derék 
tűzoltók szinte emberfeletti bátor mun
kája egészen a reggeli órákig tartott. 
Bár a község elöljárósága mindent elkö
vetett, mégis szinte érthetetlen volt, 
hogy a község lakói nem fejtették ki a 
a tűzoltás, főként a vizhordásnál azt a 
munkát, amit a saját érdekükben gon
dolkodás nélkül el kellett volna végezni. 
Megtörténhetett volna ugyanis, hogy az 
éjjeli szélcsendet hirtelen szélvihar töri 
meg, mely esetben ily közönyösség mel
lett porrá égett volna az egész falu. A 
tüzet állítólag rövidzárlat idézte elő, a 
csendőrség a nyomozást meginditott.a

A városi kioszk mentén lüktető 
élet indult meg. Szinte természetes is hogy 
a polgárság melegen érdeklődik a város 
ezen részének lendületes fejlődése iránt. 
Az uszoda ismét jó karban van s mihelyt 
a melegebb időjárás beáll.' a fürdőzők 
özöne fogja ellepni. A városi tenisz pá
lya bő szórakozást nyújt a sport ezen 
kedvelőinek. — Épül a kioszk tekepálya 
s a csinosan egyengetett tereptől, a ki
oszk terraszáról kedves kilátás fogadja az 
üdülni vágyókat. — Igen kellemes hatást 
kelt a játékpavilon képe is és ugy lát
szik, hogy a munkálatok teljes befejezése 
után ha a közlekedő utak és járdák is jó 
karban lesznek: büszkélkedhetünk váro
sunk ezen kellemes benyomást keltő ré
szével.

A régi patakmedernek a vágó- 
hídtól vezető szakasza oly annyira undo
rító bűzt terjeszt, hogy az elhangzó pa
naszok orvoslása immár halaszthatatlan. 
A illetékes körök figyelmét íölhivjuk ezen 
állapot megszüntetésének szükségességére.

Amikor olt jártunk künn a hadak utján.' Magyar dal sirt a frank határokon, 
Vérrózsák fakadtak lábaink nyomán. í Magyar dal zúgott a Boszporus fokán 
Ez a föld volt az amelyért halni mentünk Ott harsogott az orosz földeken 
És megküzdöttünk számtalan csatán. S ott ringott az olasz rónákon át

Ez a föld volt az, amit szivünkben 
[hordtunk, 

Ez a föld az, amely ápol és eltakar 
Ez a föld az, amit a lelkében őriz 
Oltárkép gyanánt minden igaz magyar.

S amig ott jártunk vizes golgotákon 
Agyudörgésben könnyóceán fölött 
Olykor-olykor ha lepihent a tábor, 
Képzeletünk a jövőbe szökött.

Ha visszatérünk zászlók lengenek 
Vidám dal, csók, virág, babér fogad, 
Csengő harangok hazsonnát zengenek 
S a mennyország üdve mind reánk szakad.

Mert győztünk, győztünk, győztünk 
[mindenütt 

Amerre jártunk, amerre utunk vitt 
Tanunk reá az egész nagy világ 
Amerre látták a magyar katonát.

Ott dőltek ki a nagy szuronyerdőkből 
A magyar nemzetnek vitéz fiai. 
Utolsó sóhajuk a nagy vérszüretböl 
Szinte még most is véljük hallani.

Bejárta büszkén egész Szerbiát 
Végigszáguldott a hegyes Moldován 
Elhatolt egész bús Palesztináig 
S zsongott diadallal a nagy Adrián,

S mégis-mégis gyász szakadt le ránk, 
Elvesztettük gyönyörű szép hazánk.
Oh nem az fáj, hogy vissza nem jöhettünk, 
Hogy idegenben porlad el a testünk,

Mert élünk mi és nem lesz pihenésünk 
Mig meg nem lesz a régi nagy térképünk. 
Mig mienk nem lesz Erdély havas orma 
Bánát, Burgenland és a Magas-Tátra,

Mártír fiaink glorias büszke hpsök, 
Akik csaták tüzében üdvözültetek 
Emléketeket márványszoborba véstük 
Költözzön beléje a Ti telketek...

Legyen vigasza siró özvegyeknek 
Kis árvák könnye itt száradjon fel, 
Innen hirdessétek a honszerelmet 
Utódainknak mindörökké Amen.l

ni gyar ruhás leánykák magyar szóló 
tánca és a kicsi I. oszt, leánykák tündér 
tánca. A mesebeli törpék sem hiányoz
tak. Nagyon ügyesek voltak a kis isko
lás gyermekek. A Bakó Lajos ig. tan. 
által vezetett 3—4 szólamu iskolái ének
kar gazdag műsort énekelt el a szebb- 
nél-szebb magyar dalokból s nagyon fo
kozta az előadás szépségét. A nagyszámú 
előkelő vendégsereg és a szülők megha- 
tottan és élvezettel látták, hallgatták a 
gyermeklelkek irredenta rnegnyilatkozá- 
sait. A gyermekelőadás 60 pengőt jöve
delmezett a Balassagyarmaton felállítandó 
tanitói internátus javára. Mojzes Béla 
btárs. isk. ig. tantestülete jó példával 
jár elől, a tanitói közös érdekekben. '

A kir. tanfelügyelő hivatalos 
látogatása. Dr. Visnyovszky Rezső,vár
megyénk szeretett kir. tanfelügyelője 
május hó 20-án és.21-én meglátogatta a 
rimái társulati iskolákat. Minden tante
remben hosszasabban időzött, meghall
gatta az uj tanterv szerinti haladás ered
ményeit, a tanulók ügyes feleletét, külö
nösen megértő nagy érdeklődéssel néze
gette az. Írásokat, rajzokat térképrajzokat 
slöjd, kézimunka, lervezgetési munkákat, 
rajzzal kisért fogalmazási dolgozatokat, 
melyek mind az uj tanterv helyes meg
értését és feldolgozását mutatják. Mind
két iskolában a tanítási eredményt kivá
lónak minősítette. Az uj tanterv feldol
gozása, “véleménye szerint teljes mérték
ben érvényesül. Részt vett a tiszteletére 
rendezett gyermekestély főpróbáján is, 
mely után a gyárigazgató-iskolaszéki el
nök és iskola igazgató-tanítója előtt ugy 
nyilatkozott, hogy a tanítók iskolai és 
iskolánkivüli munkája mind a két iskolá
ban a legnagyobb dicséretre és elisme
résre méltó.

bán közösen töltse, avagy több esetben 
erre az időre szomszédjaitól kérjen férő 
helyet. De mindezektől eltekintve tete
mes költségtöbblettel is jár a gyászház
tól véghezvitt temetési szertartás. Jó 
szolgálatot vélünk teljesíteni polgáraink
nak, ha ezt felemlítjük és ennek felépí
tését városunkban sürgetjük. A másik épít
mény a község és a bányatelepet összekötő 
makadám útnak Tarjánpatak felett léte
sítendő 11 méter fesztávolságú hidjn, 
mellyel a zavartalan állandó közlekedés 
lehetőségét lényegesen megjavította. Ér
tesülésünk szerint annak megtervezésé
vel és kivitelezésével Obrincsák Ernő 
helybeli építészt bizták meg aki a hid 
építését e napokban • megkezdi. Ezek 
után azt szeretnők, ha minden község 
vezetője hasonló agilitással, fokozottabb 
mértékben és kiterjedtebb megnyilatko
zásban emelné pátriájának kulturális szín
vonalát.

Trianoni irredenta jelvény csak a 
Hangyában kapható. Minden magyarnak 
ki kell tűzni mellére jun. 4-én.

Meghívó. A salgótarjáni II. kör
zeti áll. elemi leány és fiu-iskoiák 1927. 
évi május hó 29-én, (vasárnap) d. u. 5 
órai kezdettel a Róm. Kath. Olvasókör 
nagytermében, a Balassagyarmaton épülő 
.Tanítók internásusa" alapja javára és az 
iskolák fogyatékos szereinek pótlására 
műsoros gyermekelőadást rendez, melyre 
a tanügy barátait és a szülőket tisztelet
tel meghívja a Tanítótestület. Mősor: 1. 
A kincses kavics. Gyermekszinmü egy 
felvonásban. 2. Népdalok. Énekli a gyer
mekkar 3 szólamban. 3. Az angyal. 
Gyermekszinmü egy felvonásban. 4. Csak 
azért... Énekli a gyermekkar 3 szólam
ban. 5. Vicuska Tündérországban. Irre
denta gyermekszinmü egy felvonásban,

Személyi hir. Mint értesülünk a 
városunkban székelő vámőrszakasz pa
rancsnokság parancsnokává Mertinelli 
százados Tett kinevezve, mig helyetése 
Holczer Hugó százados lett. Mindketten 
ismert kedves tagjai Salgótarján úri tár
saságának.

A népegészségyi kiállítás el
halasztása. A junius hó 4 és 5 nap
jaira tervezett népegészségügyi kiállítás 
egyelőre elhalasztódik s előreláthatólag 
az ősz folyamán lesz megtartva. Vett ér
tesülésünk szerint ezzel szemben a kiállí
tás anyaga sokkal bővebL lesz, mert ép
pen városunknak kulturális és közegész
ségügyi érdekeire tekintettel a népjóléti 
minisztérium, amely a Népegészségügyi 
Muzeum irányitását átvette, az itt rende
zendő kiállítás sikerére rendkívüli súlyt 
helyez.

Gyermekek a színpadon. F. 
hó 22-én a zagyvapálfalvai bányatelepi 
kaszinó nagytermében egy végtelenül 
bájos, kedves gyermekelőadásban gyö
nyörködhettünk, Singer Mária bányatárs, 
tanítónő buzgóságát dicséri, hogy az 
apró magyar csemeték nagyszerűen ját
szották végig Nagyné Pető Lili „Évike", 
c. irredenta gyermekszinmüvét. A kedves 
színjátékot megkapóvá és színessé tette a

Egy Hu szobafestő tanulónak föl
vétetik Zdravics Béla szobafestőnél. Uri- 
ucca 631.

Épitik Zagyvapáiíalván a te
metői halottasházat és vasbeton- 
hidaL Zagyvnpálfalva minden kultúra, 
aestetika, nemes emberbaráti mozgalom 
iránt fogékony, agilis körjegyzője Bccz- 
ner Pál ismét újabb intézménnyel gyara
pította kulturális haladásunk létesítményeit 
községe javára. A környékbeli községe
ket, sőt sajnálatosan a szomszédos Sal
gótarján r.t. várost is megelőzve megér
tésre és áldozatkészségre buzdította Zagy- 
vapálfalva polgárságát, midőn a közegész
ségre elsőrangú fontossággal biró előbbre 
haladott temetkezési megoldás mellett 
tört lándzsát és azt megvalósuláshoz ve
zette. Érthetetlenül állunk szemben azon 
szomorú ténnyel, hogy városunk még 
mind máig ilyennel nem rendelkezik, 
holott tudvalevő minő veszedelmes, ta
lán visszatetsző és áldatlan állapotot kell 
tűrnünk halottainknak lakásunkban kény
szerült ravatalozásával. Hány egy és két
szobás lakói — és ezek képezik a lakó
ság zömét — arra a kárhozatra Ítéltet
ték, hogy halálozás esetén éjjel-nappalát 
kötelező legalább 36, de rendszerint 48, 
sőt néha több órát a halottal egyazobá-

élöképpel. Belepőjegy: I. hely 1 P. II. 
hely 80 fill., állóhely 50 fill., gyermekek
nek 30 fill. A jótékony célra való tekin
tette!, fclülfizetéseket köszönettel fo
gadunk.

Egri diákleányok városunkban. 
Az egri angolkisaszonyok hírneves inté
zetének tanitónőképzős növendékei hét- 
íötöl-csütörtőkig városunkban tartózkod
tak. A kiránduló vidám leányseregnek 
az acélgyárban-volt a főhadiszállása, in
nen járták be a város és környéke ne
vezetességeit. Megható volt az a szere
tet és ragaszkodás, mellyel az intézetnek- 
Salgótarjánban lakó volt növendékei a 
jóságos apáca-tanárnőket körül vették. 
Hasonlóképpen mindent elkövettek a 
helybeli kongreganista leányok is Chmel 
Ilonka vezetésével, hogy a vendégek jól 
érezzék magukat. A zárda kitűnő ének
kara áldozó csütörtökön válogatott egy
házi énekeket adott elő a templomban, 
az egyik tanárnő precis orgona játékával.

A Meszeshegy fásítását. Ha a vá
rosi uszoda felől sétálunk fel a' Pipisre a 
nagyszerű szerpentines, fehér szinnel jel
zett turista utón, kedves erdőrészeken 
visz felfelé utunk. Kezdetben gyertyános, 
feljebb cseres, később akácos és fenyves 
alkotta crdőréazeken vezet utunk. A po

ros városból feljutva a turista útra, tü
dőnk mohón szívja magába a jótékony 
erdei levegőt. Érezzük, hogy milyen ál
dásos az ilyen város melletti erdő s há
lával gondolunk az erdőbirtokosra, aki 
ezt a meredek hegyoldalt valamikor oe- 
erdősitette. Sajnos más a helyzet h) u 
karancsaljai útról indulunk a Pipis-tetőre. 
Ezen utca feletti meredek homokkövei 
hegyoldalon csak imitt-amott áll agy 
korcsfa a igy ez a terület közvetlen a 
város felett, mint kopár, haszontalan te
rület éktelenkedik. Hogy miként lehetne 
hasznossá tenni erre könnyű a felelet. 
Be kell fásitani. A fekete vagy erdei 
fenyő, akár az akác egész jól megélne 
rajta. Természetesen ez a város polgár 
rainak ép ugy eminens érdeke, akár a 
földtulajdonosnak, éppen ezért a város
nak az államtól beszerzendő ingyén 
facsemetével kellene a birtokost segíte
nie. A város természetkedvelö kiváló ve
zetősége a birtokossal egyetértve bizo
nyosan végre fogja hajtani ezt a fel
adatot is. ■

Uj útvonal nyitás. A város a 
kath., körtől felfelé a Szilárdy földekig 
uj utca megnyitásán dolgoztat, mely mun-, 
kálat rövid időn belül be is fejeződik- 
Az uj útvonal a §zilárdy tagon létesítendő 
uj városrészhez vezet. Ezen uj ut meg
nyitásával kapcsolatban nagy örömmpl 
értesültünk a városi magisztrátus azon 
komoly szándékáról, hogy a Pécskő pa
takot rövidesen, ha máskép nem megy, 
újabb kölcsön felvételével be fogja 
fedetni.

A „Nógrádi esl“ előkészületéi 
már annyira előrehaladtak, hogy annak 
megtartása immár a legszebb siker jegyé, 
ben biztosítottnak mondható. Városunk 
és környékének megértő, hazafias mű
kedvelő gárdája, köztük a Szebbnél-szebb 
asszonyok-leányok, a legnagyobb öröm1 
mel vállalták „Palóczország" népviseleté1 
nek, szokásainak, életének egy kisebb 
látványos mese alakjában való szinreho- 
zását, amely telitve van palóc szelleminek 
A „MANSZ" helyi csoportjának vezető
sége fentiekkel élénkbe varázsolja vár
megyénknek már az életben is sajnos", 
csak ritkán látható eredeti, színes, pom
pás ruházatát, népművészetét, amihez síi 
már előre gratulálunk s biztosan tudjuk, 
hogy ezen est az azon résztvevők ré
szére felejthetetlen marad, mert ilyen 
nagyszerű gondolattal, eszmével, hazafia.-i 
szellemmel telitett bemutatóról biztosan 
hisszük, hogy arról egy magyar asszony 
sem fog elmaradni. A „Nógrádi est" jövő 
hó 11-én szombaton este kerül az acél- 
gyári olvasóegylet színpadán bemutatásra, 
amiről jövő számunkban még bővebben 
fogunk irn>, de a MANSZ elnöksége ne
vében már most kérjük a résztvevőket, 
különösen a hölgyeket, hogy azon lehe
tőleg magyar ruhában jelenjenek meg.

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

Pályázati hirdetmény. A „Sal
gótarjáni Városi Levente Egyesület" 4- 
óktatói és 4 segédoktatói állásra pályá
zatot hirdet. 1. Pályázhat minden ma-' 
gyár állampolgár, -aki valláserkölcsi es. 
hazafias szempontból kifogás alá nem' 
esik, általános műveltséggel rendelkezik. 
Volt katonatisztek (tisztjelöltek) és al- ■ 
tisztek (segédoktatók) előnyben részesül
tek. Elfoglaltság heti 4 óra és havonta 
egy vasárnap délután. Dijazás: oktatók
nak óránként 2 pengő, segédoktatóknak 
óránként 1 pengő. 2. Részletes felvilágo
sítást hivatalainkban adunk. 3- Pályázati 
kérelmek 1927. junius hó 10. dél. 12 
óráig az elnök hivatalos helyiségébe (város
háza 1 sz. szoba) adandók be személye
sen. A megbízás 3 (három) évre szol 
(1930. dec. 31-ig). 4. A beérkező pályá
zatok közül való választást magunknak 
tartjuk fenn. Salgótarján, 1927. máj. 26. 
Fekete G) ula s.k. áll. tanitó, főoktató. 
Horváth László s.k. v. tanácsnok elnök.

Ha majd meleg lesz fürdősapkát 
kaphat a „Hangyában"!

A salgótarjáni Evang. Nőegylet 
és Luther Szövetség 22-én tartotta évi
rendes közgyűlését amelyet Dr. Csengödy 
Lajos imával, Pántyik Árpádné és Helyik. 
Zoltán dr. elnökök pedig megnyitóbeszéddel 
vezettek be. Pántyik Árpádné és Figus 
Béla titkár évi jelentéseit egyhangúan 
tudomásul vette a közgyűlés, amelyek 
szép munkásságról számoltak be. Majd 
a pénztári jelentéseket terjesztette elő 
Takács Ferenc és Pántyik Árpádné, 
amiknek az elfogadása után Dr. Halyák 
Zoltán ügyvezető elnök bejelentette • .
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aki nem áldoz

gyermekére
hetenként

10 fillért ?

Tündén„
vérszegényeknek orvosilag javalva. vásár”
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u.tere 65 fill., delen vagy karton 79 fill.| í kább az erdei iskolának s mégis a sápadt 
angin vagy kanavász 98 fill. Garantált I nrcu gyermekek itt is ujjonganak ha a

Kérjen levelező lapon

SÍgC

még ma a

A gyermek leghűségesebb 
barátja, minden gyermek 
öröme, szórakoztatója és 
játszótársa a

Ez az egyetlen gyermek
újság, mely hetenként je
lenik meg és előfizetési ára 
negyedévre mégis csak 1 
Pengő 20 fillér

*E rovatban közlőitekért felelőaévet nem 
vállal a Szerk.

midnden héten tele van 
mesékkel, versekkel, mu
lattató mókákkal, szóra
koztató játékokkal, rejtvé
nyekkel és pompás színes 
képekkel.

A kiadmány kiteléül.* 
Csömör 

kir. telekkönyvvezető.

sngol batsztok remek mintákkal P 1’18 
Selyemféni ik elolt P 1*52, schottisch női 
szövet P 1'65, zsebkendő darabja 27 íill 
portörlő 39 fill., pohártöríő v. pikét tö
rülköző 64 fill., két m. hosszú fehéritett 
kész lepedő darabja P. 3'50, fehér vagy 
színes éíke. őabros.' Pl 4'7, kész paplan
lepedő P 5 98, virágos vattapnplan P 
12’72 díszes Storfüggöny darabja P 8 80 
hímzett női ing vagy nrfrírág- P 1*15, szí
nes rövid alsónadrág P. 1'63, köpper 
hosszú alsónadrág P 2 85, duplagalléros 
színes férfiing 4 72, flanel takarót 3*90 P. 
Pozt.i rendeléseket lelkiiameretesen teljesítünk!

tanítás künn folyik a szabadban. Ezt ta
pasztaltuk Áldozócsütörtön délután is ami
kor is a növendékek a közeli erdőségbe 
rándultak ki ahol szavaltak, meséltek da
loltak, játszottak s a madarak és fák napját 
ünnnepeltck meg tanitójukkal együttes 
lelkesedéssel.

Lapunk főmunkatársa Vadkerthy 
Béla vizválasztói bányatársulati osztatlan 
iskolai vezető tanitó, a Balassagyarmati 
Szécsényi tanitói kör tavaszi gyűlésén 
f. évi junius hó 2-án a megye székhelyén 
érdekes problémáról fog előadást tartani. 
„Embermentés, társadalomjavifás, Patro- 
nage munka Csontra Magyarország te
rületén". A téma rendkívül érdekfeszilö, 
hisszük, hogy feladatának megoldása 
gyönyörűséget, tapasztalatokat fog nyúj
tani a hallgatóságnak.

Alkalmazást keres egy munkn- 
nélkül álló ember felesége. Mint bejárónő 
kora reggeltől délelőtt 10 óráig és eset
leg délután. Cim a kiadóhivatalban.

Nngyrnheccült hSlgyeim és uraim! 

Csak az udvarban 
Cin:.' Olcsó maradék 

Budapest
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A’apitva 1895. .
méter kitűnő minőségű 

divatos férfiöltönyszö
vet hozzávalóval együtt B . lommal a nagy mindenség iránt. Vére 

------  o ....... Rjózontól lesz duzzadó. Figyelme szinte 
llszeizmographszerüvé válik, 
|« mindenre rezonal. Azért hirdetik ujab- 
llban a legkiválóbb pedagógusaink, hogy 

• az iskolát a szabadba kell vinni. Környé- 
I künkön talán a vizválasztói bányatársulali 
! iskola felelne meg külsőségeiben légin-

ingyenes 
muíatószámot

Nyilttér*
Dr. Ptlrovic, Fiume Írja:
T. Mohai Ágnes-fon ás kutkezelö- 
Moha.
Örömmel értesítem, hogy a mohai

Agnes-forrás használata után régi gyo
morbajom (Dyapepsia) tetemesen javult 
és a jelek után ítélve hiszen, hogy a ja
vulás tartós marad. Az Ágnes-forrás te
hát nemesek mint kellemes üdítő ital, 
de mint gyomorbajnál hathatós gyógy
szer is nagy fontossággal bir".

A Mohai Ágnes-forrásviz mindenütt 
kaphatói

az az 
ANYA?

4. sor 1318/e hrsz, (szöllős) ingatlanból 
Szappan János B. 5. a. ille tőségére 204. 
pengőben ezennel megállapított kikiáltási 
árban elrendelte.

Az árverést 1927 évi junius hó 2. 
napján délelőtt 10 órakor Mátraszőllösőn 
fogják megtartani.

Az árverés alá kerülő ingatlan a 
kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb 
áron nem adható cl.

Az árvcrelni szándékozók kötelesek 
bánatpénzül a kikiáltási ár 10n/„-át kész
pénzben, vagy az 1881 :LX t.-c. 42. §- 
bán meghatározott árfolyammal számított 
óvadékképcs értékpapirosban a kiküldött
nél letenni, hogy a bánatpénznek elöle- 
gcs 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 
átnál magasabb Ígéretet tett, ha többet 
Ígérni senki sem akar, köteles nyomban 
a kikiáltási ár százaléka szerint megálla
pított bánatpénzt nz általa Ígért ár ugyan
annyi százalékáig kiegészíteni (1908.XL1. 
25. §).

Salgótarján, 1927 évi március 19.
Zelenka Oltó s.k. kir. járásbíró

ság! elnök.

„Tundérvásár" 
kiadóhivatalából, 

Budapest V|E., Akadémia 
ucca 10. szám.

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

Az agyagipar r.t. üzeme. Leg
utóbb az a hir járta, hogy a szünetelő 
agyagipar gyárat a fülcki zománcgyár 
megveszi és üzembe hrlyezi. Ez ugyan 
nem történt meg, de nem is kívánatos, 
mert ha belföldi erő és akarat a gyárat 
fölépítette, berendezte és üzembe is vette

vagy 3 méter női vagy 
férfi felöltőszövet

(V.8n6^0) 22'88
m. schifon vagy pamutvászon mc-

A salgótarjáni kir. járásbíróság mint te
lekkönyvi hatóság.

109/1927 tkvi szám.

Árverési hirdetmény=kivonat
Szappan György végrehajtatónak 

végrehajtást szenvedő ellen indított vég
rehajtási ügyében a telekkönyvi hatóság 
utóajánlatra az újabb árverést 2.158.000 
kor. tőkekövetelés és járulékai behajtása 
végett a salgótarjáni kir. járásbíróság te
rületén levő, Mátraszőllős községben 
fekvő, s a szőllősi 100 sz. tjkvben A 1. 
1. sor 103. hrsz, (ház, udvar és kert 439 
négyszögöl) ingatlanból Szappan János 
B. 5. a. (1/3) illetőségére 397 Pengőb-rn. 
u. azon tjkvben A. I. 2. 3. 5. 8. 9. 10. 
sor. 39 b 648. 247. 321/b. 444/a 444/e. 
hrsz, szántóföldek és rétek 1/ ingatlanok
ból Szappan Jánoz B. 5. a. illetőségére 
1637 Pengőben, u. azon tjkvben A. 3. 
sor, 1318/a hrsz, (szőllő) ingatlanból 
Szappan Jánoz B.. 5. a. illetőségére 165 
Pengőben és végül u. azon tjkvben A.

Singer-varrógépok kizárólag ná
lunk knphatókl Singer varrógép részv. 
társ. Salgótarján, h kath. templommal 
szemben.

Emésztési gyengeség. vérsze
génység, lesoványodás, sápadtság, mi
rigybetegségek, bőrkiütések, kelések, fu- 
runkulusok eseteinél a természetes „Fe
renc József" kcserüviz szabályozza a be
lek annyira fontos működését. Az orvosi 
tudomány számos vezérférfia meggyőző
dött arról, hogy a valódi Ferenc Jó
zsef víz hatása mindig kitünően beválik. 
Kapható gyógyszertárakban, drogériákban 
és füszerüzlctekbon.

A felsődunántuli Mezőgazda
sági Kamarától kapjuk az alábbi ér
tesítést. A hazai -tcngerikészletek kimerő 
lése a sertéshizlalókat arra kényszeríti, 
hogy külföldről hozzanak be tengerit. A 
tengerire kivetett 2 arany korona beho
zatali vám miatt a magyar sertéshizlalók 
a jugoszláv és román hizlalókkal verse
nyezni nem tudnak és ha hizott sertése
ket külföldre importálnak, az rájuk csak 
veszteséggel járhat. Erre való tekintettel 
a kormány nem zárkózik cl a tengerinek 
külföldről való vámmentes behozatala 
elöl, ha a hizlalók garanciát nyújtanak, 
hogy meghizlalt sertéseiket külföldre 
szállítják ki. Ezirányu kérvényeiket a m. 
kir. pénzügyminiszter úrhoz kell intézni. 
Felvilágositással szívesen szolgál a Fel- 
sődunánluli Mezőgazdasági Kamara Győr, 
Bissinger sétány 32. szám.

Meghívó. A Salgótarjáni Sütő
munkások Ifju^ga 1927 junius hó 5-én 
(Pünkösd vasárnapján) este fél 9 órai 
kezdettel a Róm. Kath. Olvasókör dísz
termében Nagyságos Dr. Förster Kálmán 
polgármester fővédnöksége mellett színi
előadással egybekötött zártkörű Pünkösdi 
bált rendez, melyre a mélyen tisztelt kö
zönséget tisztelettel meghívja a Rendező
ség. Belépődíj. Fenntartott hely 2 Pengő 
1. 1'50 P., II. 1 Pengő. Előadás után 
tánc reggelig. Fclülfizetéseket köszönet
tel fogadunk és hirlapilag nyugtázunk. 
Jegyek előre válthatók: Holccz Gyula, 

j Krajcsovits Gyula, Takács Ferenc, Valkó 
| János, Netzkó Mátyás és Duda Lajos 
| üzleteiben. A tiszta bevétel részben az Ipar- 
| testület uj sz.ékházuilapjára és részben a 
’Róm. Kath. Olvasókör javára fordittatik. 

il Madárvédelem. Természetszere- 
; tét növényápolás, turisztika; cserkészet 
• iránti érdeklődés és szeretet gondolata 
iring a népiskolákban tartatni szokott ta- 
Ivaszi ünnepeken a „Madarak és Fák 
j napján". Évek óta vissza-visszaterő ked- 
jves májusi napot jelent ez a gyermekek- 
jnck. Jelenti a majálist, az erdei táncot a 
I játékot, a hintázást az önfeledt hancuro- 
rzást künn a természetnek üde szőnyegén 
’A gyermek lelke megtelik édes vonza- i

közgyűlésnek, hogy Kralovánszky Imre 
Luther Szövetségi elnök, körünkből el
költözvén, elnöki tisztéről lemondott, 
mire a közgyűlés a lemondott elnöknek 
jegyzőkönyvi köszönetét szavazott meg 
körünkben kifejtett munkásságáért. Ezu
tán dr. Csengödy Lajos indítványára a 
közgyűlés egyhangúan Schreiner Jenő 
bányafögondnok személyében választotta 
meg az uj elnököt, ki is a tisztséget el
fogadván, elfoglalta az elnöki széket. A 
tagsági dijat az 1927 évre a rendes ta
gok számára két, a pártolótagok részére 
pedig* egy pengőben állapította meg a 
közgyűlés azzal, hogy a múlt évi szüle
tési, illetve temetkezési segélyt eseten- 
kint legkevesebb 15 pengőben állapí
totta meg, amely összeget esetenkint sa
ját belátása szerint fel is emelhet az el
nökség. Majd több kisebb természetű 
ügy latárgyalása után az uj elnök Schrei
ner Jenő tartalmas és őszinte, meleg 
szívből jövő beszédével véget ért a köz
gyűlés.

A kisterenyei evangélikus egy
ház felépítette templomához a tornyot 
is, haranggal szerelte fel és templomát 
renováltatta az építkezések befejezésé 
után most 29-én vasárnap d.e. fél 11 
órakor fogja az újjá tett templomot fel
szentelni Mihalovits Samu főesperes, a 
helyi és a salgótarjáni lelkészek közre
működése mellett. Az ünnepség után 
diszebéd lesz.

ÉME gyűlések. F. hő 22-én az 
ÉME kerületi vezetősége ismét több he-j 
lyütt tartott táborozást,- illetve alakuló 
gyűlést. Kazáron délután 3 órai or Ko
vács Károly helybeli titkár vezetéseméi-; 
lett lefolyt gyűlésen nagy számban vet- ' 
tek reszt a falubeliek és a környező lc-j 
lep-.-k bányászai. Mirothy Gyula titkár’ 
bevezető szavai után Szántay István aj 
kerülőt elnöke tartott hatalmas előadást! 
az ÉME programjáról, a f'úu és a bá-1 
nyászság helyzetéről. D u. 5 órakor Mát-! 
raszclén Tóth Kapcsos Lajos elnökletei 
alatt tartott táborozáson az egész falu j 
részt vett. Marothy Gyula a nemze ti • 
gondolatról beszélt, még Szántay István | 
elnök a fajvédelem szükségességéről aj, 
gazda és munkástársadaloin kebelén be- j 
lül. Az összegyűlt nagy tömeg a leghl-* 
kesébb hangulatban hallgatta a f'-jt'gc-f 
téseket s a vegén vállára emelte a nép-l 
szerű kerühti elnököt. ;

Zarándoklat Mária-Zellbc, pá-| 
tér Zadravctz István püspök vezc- * 
téséveL Az. Ébredő Magyarok Egyesü-- 
letenes Villamosvasúti Szakcsoportja ál
tal augusztus havábah Mária-Zellbe ren
dezendő 8 napos zarándoklatot páter 
Zad^avetz István O F.M. püspök vezeti. 
A zarándoklaton nem . villamosvasúti al- 
alkalmazottak, az ország bármely városá
ban és falujában lakó' férfiak és nők is 
résztvehetnek. Részvételi díj (hajó, vorat, 
villamos költség Mária-Zeílig és vissza, 
útlevél és vizumdijjal együtt) II. osztá
lyon való utazásnál 42 pengő, Ili. osztá
lyén való utazásnál 30 pengő. Jelentkezni 
levélben, vagy személyesen julius 25 ig 
lehet Borsy István-nál, Az Ébredő Ma
gyarok Egyesülete Villamosvasúti Szak
csoportja elnökénél (Budapest, IV. Lányi 
u. 21. 11. udvar ’/z emelet 11, telefon, 
József 456—36), vagy Zádor József róm. 
kath. plébánosnál, (Budapest, X. Rákos
falva), kik levélheti érdeklődésre kész
séggel szolgálnak bővebb felvilágosítás
sal. Megjegyezzük, hogy a résztvevők 
útlevelének cs vízumának beszerzéséről 
a rendezőség gondoskodik, külön költ-f 
ségek felszámítása nélkül. í

Bcírenyheségnét használ
a

A

Tündérvásár
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— Nyomatott „A M U N K A“ könyvnyomdában Salgótarján. — Nyomdatulajdonos: Végh Kálmán, —

A kaukázusi hercegnő 
vígjáték 7 felvonásban. 

Főszerepben: 
Constauce Talmadge. 

Vígjátékok

Levelei néhol teljesen leperzselődtek: Ez 
a tengeri kihajt ugyan, azonban termése 
jóval kissebb lesz, mint hogyha helyette 
uj vetést eszközölnénk. A újonnan vetett 
tengeri ugyanis gyorsan kikelve rövid 
idő alatt behozza a késői vetés hátrányát, 
az elfagyott tengeri növény azonban csak 
hosszabb idő múlva tér magához és fej
lődése lassú, termése mindenképen kisebb 
lesz, mint u mostani vetésű tengerié. A 
rozsók is helyenként megfagytak. Külö
nösen érzékeny károkat okozott a fagy 
a már virágzó rozsokban, mert ezek most 
már nem kötnek magot. Ezeket a rozso
kat legcélszerűbb lesz lekaszálni, takar
mánynak megszáritani és utána a földet 
felszántva még bevethetjük korai fajta 
tengerivel. Alkalmas erre a fehér Pádusi 
és nyolc soros Florentini tengeri. Ha a 
tengeri földet szántjuk fel és újra vetjük, 
azt is most már csak korai fajta tengeri
féleséggel tehetjük. A burgonya levele 
is sok helyen, leperzselődött, ezek azon
ban kihajtanak és bár kissebb termést 
adnak, de mégis érdemes lesz meghagyni. 
Egészben véve tehát a megfagyott ter
mények helyét most már csak későn vet
hető növényféleségekkel: tengeri, bab,tök, 
téli káposzta stb. pótolhatjuk. Mindenütt 
a helyi viszonyokat kell figyelembe venni 
és aszerint eljárni. Speciális kérdésekben 
készséggel ad bárkinek bővebb felvilá
gosítást a Felsődunántuli Mezőgazáasági 
Kamara.

Klcbeisberg kultuszminiszter 
az Unghváry László r. L faiskolá
jában. A világhírű Unghváry László r.t. 
ceglédi faiskoláinak vasárnap előkelő lá
togatói voltak: gr. Klebelsberg Kunó 
kultuszminiszter, Preszly Elemér, Pest 
vármegye főispánja, dr. Erdély Aladár 
Cegléd város képviselője, több államtit
kár, országgyűlési képviselő és városi no- 
tabilitás kíséretében bejárta a nagysza
bású kertészeti telepeket. A vendégek

Michelint Pneu 
autófelszsrelések, Ford alkatré

szek legolcsóbban

NA6V . ÓZSEF Budapest. .
IV., Andrássy-ut 34. Telefon: 221—97.

CS1ZI JOD BROM FÜRDŐ 
Érelmeszesedésnél, golyvánál, mirigy, 

csont bőrbajoknál, hüdéseknél 
k i v á 1 ó g y ó gy h a í á sí 

mert vértisztitó és idegerősítő. . 
Vérszegény, angolkóros, gyermekek
énél specifikum. Lapunk előfizetőinék 

nagy kedvezményt nyújt a 
FUrdőfgazgitóság, 
Csizfürdön, Solvensko. ’

Salgótarjáni APÖLLO MOZG0 heti műsora

A Mohai Ágnes-forrás 
természetes szénsavas ásványvíz 

üdít, frissít és gyógyít.
Nem drágább, mint, bármely'mester
ségesen telített víz. Kapható: 
’/z, 1, l’/2 és 2 literes patentzáros 

üvegekben.

A Ker Iparosok fogy. Szövetkezet!

Trón és szerelem 
romantikus színmű 

8 felvonásban. 
Kiegészítésül:

Vígjáték. Híradó.

Elsőrangú internálások és levelö-, 
intézetek fink és leányok részéit. 

Franciaország: Saint-Rafaél, ‘ « 
francia Riviérán, az örök tavasz orszá’- 
gának meseszép helyén, közvetlen ü 

tengerparton (Nizza mellett). . ;
Svájc: Lausanne és Montreux, & 
világhírű nevelövárosokban, a Genfi 
tó partján, 900 m. magasságban. (Líu? 
sanne világhirü egyeteme.) intenáiy 

sportélet. Klimatikus gyógyhelyek, 
Ausztria: Wien, az osztrák főváros 
gyönyörű viilatelepén, a középponttól 

15 percre villamossal.
Magyarorszá: Budapest és Hű
vösvölgy, elsőrangú intézetek, fiú- éí 

leányotthonok, .
Mindegyik intézet felvesz egyetemi 
közép- és polg. iskolai iparművészeti, 
zeneiskolai, leánykollegiumi, leánylyce- 
umi, továbbképző, varrnitanuló stb'. 
bennlakókat. Összes sportok, tanul? 
mányi kirándulások. Bennlakó orvos* 
nők. Szigorú felügyelet. Napi 5-szőri 
kitűnő étkezés. Saját sporttelepek .— 
Ellátási díj (benníoglaltatík a 
tandíj is) külföldön 120 P. Buda
pesten 100 P. havonta. Más külön 
díj nincs. Külföldre mérsékeli tanuló- 
jegyek. A látogató szülők részére 
ugyané dijak mellett az intézetek dó-, 
pendanceaiban kitűnő penziók. Köz

tisztviselőknek, szegénysorsuaknakj . 
egyetemi hallgatóknak kedvezmények 
A fiuinternátusok dija 10 százalékkal 

olcsóbb.
Nyaraitafási csoportok. . ' • 

Laaianneban (Svájc), alatonszeme* 
len és Hűvösvölgyben. Havi díj 140 ’P 
Felvilágositás, prospektus (válaszbélyeg): Pe*~ 
talozxi InternátUB iroda, Budapesti Vil.

Akácfa-utca 43 V. 32 (Lift).

kezdete hétköznap este fél 9 órakor, vasár és ünnepnap 
délután 4, 6 és fél 9 órakor..

nagy érdeklődéssel tekintették meg • lát
ványosságszámba menő modern telepet 
és a legnagyobb elismeréssel nyilatkoz
tak a látottakról.

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

Singer-varrógépek kizárólag 
lünk kaphatók! Singer varrógép részv, 
társ. Salgótarján, a kath. templommal 

szemben.  ■

ugy még mindig lehetne mód arra, hogy 
ugyanezen erők az üzemet újból megin
dítsák és ki is fejlesszék. Ugy tudjuk, 
hogy a gyár megteremtése a salgótar
jániak eszméje és érdeme, de a szünete
lés már a konjunktúra rovásaira Írandó. 
Nagy kár, hogy gyakorta sok az admi
nisztráció, amely az üzemet költségessé 
teszi, megbénítja s a részvények oszta
lékára semmi sem jut, sőt az üzemszünet 
a kistőkék fillérjét fel is emésztheti. Ha 
a kistőke a pénzintézeti érdekeltséggel 
a komoly munka és dolgozniakarás je
gyében egymást megértené, ugy ez a 
gyár is mihamar üzembe kerülhetne s 
ma amikor annyi lézengés eseng a kere
seti lehetőség után, — tekintélyes szám
mal itt is elhelyezkedhetne.

Fagytól sújtott szőlők keze
lése. Felsődunántuli Mezőgazdasági Ka
mara-! szaktudósitónk közli olvasóinkkal 
a kővetkezőket: A fagyos szentek alatt 
lefagyott szőlőben a gazda kötelessége a 
mielőbbi permetezés. Ezzel a fagyott sző
lőnek a különböző gombabetegségektől 
való védelmét segítjük elő. A permetezés- 
után jó mély kapálásban részesítjük a szől- 
lőt, hogy a fagyás után visszamaradt 
egészséges hajtásrészbő), vagy a tőke idő 
sebb részén levő úgynevezett rejtett rü
gyekből minél előbb egészséges és erő
teljes hajtások törjenek elő. Ezen rejtett 
rügyekből előtörő hajtásokon sok eset
ben még fürtök is mutatkoznak, sőt ked
vező nyár és meleg őszi időjárás, gon
dos kezelés mellett jól be is élhetnek. 
A megfagyott szőlőt később is gondo
sabb kezelésben kell részesiteni (kapálás, 
permetezés), mint a nem fagyottat. A 
fagy által leperzselt hajtások eltávolításá
val nem kell sietni, várjuk be azok teljes 
elfonnyadásat, illetve azt az időpontot, 
amidőn a szőlőtőke újabb megindulásá
val az uj hajtások már láthatóvá válnak. 
A fonnyadt hajtások eltávolítását nem 
csípéssel, kqrömmel, letöréssel, hanem 
mindenkor késsel, vagy ollóval végezzük 
ügyelve arra, hogy az egészséges részt 
meg ne sértsük. Á kés és az olló nagyon 
éles legyen. A fagytól sújtott szőlőknél 
nem szabad megfeledkezni arról, hogy e 
tőkék fejlődésükben súlyos hátrányt szen
vedtek, gyengébbek, visszamaradottab- 
bak, tehát ellenálló képességük a külön
böző gombabetegségek ellen kissebb, azok 
iránt fogékonyabbak és igy az ezévi fagy 
még a jövő évi terméshozamra is kiha
tással lehet. A szőlők megfagyása ellen 
összefogott akarattal füstölés által véde
kezhettünk volna némiképen, sőt szélcsen
des időben és helyesen elosztott füstö
léssel teljesen meg is lehetett volna a 
fagytól menekülni; sajnos- azonban erről 
most már lekéstünk. A Felsődunántuli Me
zőgazdasági Kamarához érkezett jelenté
sek szerint különösen jelentékeny a fagy
kár azokban a szőlőkben, amelyben friss 
kapálás alatt állottak és amelyekben 
szálvesszök ki voltak kötve. Általában a 
fagy a völgykatlanokban, mélyedésekben 
volt jelentékenyebb. Szőlős gazdáinknak 
mindent el keli követniök, hogy a fagy 
által okozott kárt kissebbitsék, illetve le
hetőleg eltüntessék.

Vállalkozók évkönyve és cím
tára (Költségszámítás a magasépítésben) 
címen 1100 oldal terjedelmű könyv jelent 
meg most a Vállalkozók Lapja kiadásában. 
E könyv első kötete az összes, a magas
építésben előforduló kalkulációs számítá
sokat tartalmazza hivatott ^szakemberek 
tollából; ezenkívül tartalmazza az összes 
gyakorlati tudnivalókat, táblázatokban fel
dolgozva az összes magasépítési gyakor
latban szükséges adatokat. A II. kötet pe
dig a magyarországi épitő hatóságok, épí
tőiparosok, építőipari gyárak, valamint 
kereskedők teljes — mintegy 50,000 cí
met tartalmazó — címtárát nyújtja, ugy 
hogy mindenkinek, aki építtet, vagy az 
építőiparban dolgozik, nélkülözhetetlen. 
A hatalmas munka ára (két kötet egybe 
kötve) 28 pengő, megrendelhető utánvét 
mellett is, a Vállalkozók Lapja kiadóhi
vatalában, Budapest, VI. Podmaniczky 
ucca 27. Tel. Teréz 120—69.

Gazdák teendői a tavaszi fa
gyok után. Felsődunántuli Mezőgazda
sági Kamara szaktudósitónk a kővetke
zőket közli olvasóinkkal: A májusl2—13.-Í 
váratlan fagyos éjszakák sok gazdának, 
de különösen kertészeknek és szőlőbirto
kosoknak a reményeit meghiúsították. Kü
lönösen a szőlőkben tett a fagy nagy kárt, 
de a mezőgazdasági terményben is sok 
helyen 100"l,-ig menő veszteséget oko
zol. Kérdés már most az, hogy mit te
gyünk a fagyott vetésekkel? A tengeri 
mindenütt nagyon megsínylette a fagyot.

Máj. 28. 29.
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