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Társadalm i és politikai hetilap.

Kong a vészharang.
Végigzúgott már n vihar a nagy-szövet

ségesen, agyontiporta, szerteszaggatta ót, 
ma pedig itt kopogtat a házunk rozogu ab
lakán. Hatalmas léptekkel nyargalunk Né
metország nyomába s nincs senki, aki fele
lős állásánál, kormányhatalmánál fogva 
elébe toppanna a viharnak s megkonditnná 
a vészharangot . . . Átüljön el a keserű po
hár, szakadjanak szét az összelornyosult fel
hők, szólljon szivetszaggntóan, álmélkodöknt 
serkentőn, gyávákat biztatón, renyhéket 
munkám intőn, ellenséget kibékitón — most 
mégegyszer utoljára u vészharang. Atost, mi
kor „ardet Uculegon", mikor kopunk-előtt a 
vész . . . Nem látunk felelős kezekből meg
csillanni sehol egy fénysugarat, mely a hely
zet szomorú és rettenetes komolyságához 
mérten iparkodna pénzügyi és gazdasági 
politikánkat megállítani azon a lejtőn, ahová 
nagyrészt magunk sodortuk.

A kormány eddigi tevékenykedésc és 
saját maguk által hirdetett .hiábavaló" erő
feszítése abban merült ki csupán e téren, 
hogy megtartott egy drágnsági ankétot. Az 
eredmény pedig; az volt, hogy az állam 
megdrágította a vasutat, a főváros a villa
mosdijat s ezzel kapcsolatosan ugrott fel
felé észbontóan a legfontosabb életszükség
letek ára. A kilátás pedig rettenetes, mert 
minden gondolkozónak szörnyű aggodalom 
nehezedik a lelkére, hogy mindazt végig 
kell szenvednünk, amit Németország már 
keresztül szenvedett.

E hasábokról már sokszor megkongattuk

T Á R C A .

A  magyar zászló.
Mig állott az őrszem a Kárpátok ormán, 
És' háromszinü zászló lengett Rákóczi

tornyán.
Ezernyi vésszel kellett a magyarnak

- szembeszállnia,
De övé volt a milliótitku kék Adria:
A zászlón szégyenfolt addig nem eshetett, 
Védte a honvéd, imádkozott érte asszony 

s cseppnyi gyerek.
Ismerte orosz, olasz, szerb és román,
Ott lengett a sivatag izzó homokján.
S bármerre vitték, bárhol lobogott,
A  háromszin dicsfényben ragyogott.

Győzött a honvéd, ellen földjén járt, 
Védte az áldott, szent Magyar határt.
De mig szeme csak előre, ellenségre néz, 
Gyűlnek a felhők s jön, száguld a vész, 
S a magyar,' ki győzött, verte az ellent, 
Csatát veszteit, meghalt idebent. 
Országunk elveszett, zászlónkat meg-

• tépték.
Úrrá lett felettünk idegen csőcselék,
S a zászlót, mit egykor babérág övezelt 
Féltve rejtegették hű magyar emberek. •/

a lélekharangot,'" már többször odatettük 
irányadó körök elé véleményünket; kik 
eleitől kezdve a dolgozó, munkás magyar 
élet ütőerén tartottuk kezeinket. A\ár régen 
megállapítottuk c szervezet betegesen lázas 
voltat, nem hihetjük hát, hogy süket fülekre 
találtak szavaink. Hisszük, hogy az a jó
akarat, amely még tapasztalható, odaveti 
magát az ár elé, legalább most, n tizenket
tedik óra végén. Hisz előttünk vannak a 
szomorú és nagy példák. Keserves tapasz
talat lenne, ha Pató Pál voltunkhoz hiven, 
a magunk kárán kellene tanulnunk ismét.

Ha magunk gyönge esze kevés a mentő- 
munkához, hallják meg füleink Hilferdingnek, 
az uj német pénzügyminiszternek szakvéle
ményét. Hallják meg Sir Willium Goodc-nak 
n jóvatételi bizottság angol elnökének csz- 
meirányát. Lássuk be, hogy az inflációra 
alapított pénzügyi politika csak végveszélyt 
hozhat. Koronánk további romlását. A kive
zető ut pedig csak egy lehet. A bankóprés 
megállítása. A tőzsdei spekuláció kegyetlen 

”es erőszakos letörése. A nagytőkétől, mely 
eddig & legkedvezőbb hitelpolitikával túlon
túl tömte zsebeit aranyakkal, n valorizátlan 
hitelek* teljes megvonása.

Atngyarország becsülettel és fáradhatatla
nul dolgozó munkásrétegeinek s a tönk 
szélén is kemény elhatározással működő 
középosztályunknak csak Így nyugtathatjuk 
meg tépelódó lelkét, csak igy tehetjük bi- 
znlmnlgerjesztővé jövőjét, melynek mai. ag
godalommal telt kilátástalansága felett, nyo
masztó kényszerűséggel meg kellett kondi
tanunk a vészharangot! P. Gy.

Móc bocskor lapodott áldott magyar rónál. 
Gyilkoltak, raboltak a balkáni hordák. 
Szivünk összetörve, azt is dugni kellett, 
Csak titkon reméltünk, sápadt holdfény

mellett.
Le kellett tagadni mindent, mi magyar

volt,
Mert hisz‘ kijárt érte oláhbotverte folt. 
Csak hallgattunk némán, bosszúnkat

gyűjtöttük.
Érkezik-e óránk, türelmetlen lestük.
És el is érkezett, zászlónk előkerült ;
Bús magyarok arca egyszerre felderült.

Elrabolták hazánk, ámde él a remény. 
Hisz’ a magyar ököl, mint a vas oly

kemény;
Életünk fonalát eltépni akarták,
Mégis lesz még egyszer büszke Magyar- 

* * • ország!
Vannak még ifjaink: „leventék", cser- 

. • készek" . . .
Kikkel együtt küzdenek, há kell, majd a

vének, .. .
S  akkor jaj ti néktek, kik most fojtogat

tok,
Árulásért szörnyű, véres árat adtok . 
Vérrózsák fakadnak a honvédek nyomán, 
S ismét trikolór leng a Kárpátok ormán.

Ivánkievits Jenő.

Szociális gondolatok.
Nem lehet letagadni, hogy a szociálde

mokrácia cel|a az általános világforraditlom. 
Erre vonatkozólag AWx felállította az u. n. 
elnyomorodasi elméletet, mely szerint nem 
baj, sót igen jó dolog, ha a tóke minél job
ban és irgalmntlannbbul kifejlődik és mi
nél több embert tesz rabszolgává és minél 
kegyetlenebb a munkáshoz, mert — mindez 
siettefl az általános vilúgforradalmat. Sze
rinte hagyni kell a tőket, hogy játssza a 
maga kis játékait, az n fő, hogy guüljön a 
puskapor: az általános és vad elkeseredés.

Ha pedig ez igy van, akkor a szociálde
mokráciának, ha következetes akar lenni 
önmagában és eszméit nem csak humbug
nak tartja, nem szabad a munkásió- 
létet emelnie, mert ezáltal odázza a viiág- 
forrudulmnt, a nagy cé lt! A\ert megelége
dett és megbecsült munkás nem akar sem
miféle viláyforradalmat. De meg szociálde
mokráciát sem. Érdeke tehat a szociálde
mokráciának, hogy évről évre valami piri- 
nyó kis eredményt mutasson fel, nehogy a 
hívek ott hagyják n faképncl, de még na
gyobb erdekc, hogy a munkás azért to 
vabbra is nyomorúságban maradion, rész
ben a végsó célra való tekintettel, részben 
hogy fennmaradását indokolni tudia. Csnlas 
és szédelgés tehát azt adni* be a munkás
nak és azzal fogni meg. hogy : teljes gőz
zel s minden erővel javitai.i akarom sorso
dat, mikor belül ezt nem akarhatom saját 
és n nagy cél érdekében. Az őszinte jelszó 
ez volna részéről: munkás szenvedi és nyo
morogjál a nagy cél érdekeben, várj szé
pen és fizess!

Hogy pedig ez a gyakorlati életben is 
tényleg igy van, arra a választ nem én, ha
nem bármely régi. komolyan gondolkozó 
cs igazságosan Ítélni tudó szociáldemok
rata megadhatja. Szóokndó, öblös hangú 
agitátorok éveken át szerveznek, ordítanak, 
szidnak, pocskondiáznák, fenyegetnek és 
mikor tettre kerül a sor. hogy no most! 
vagy: mi lesz? — akkor előkerül ezer meg 
ezer ok, hogy miért nem lehet, igy nem 
lehet, úgy nem lehet, nem elég a sztrájk
alap, ez volt a baj, az volt a b a j. . .  lát
szólagos kis vívmány . . .  azután megint 
élűiről kezdődik a szó és betűokadás. Cir
kusz ez az* egész, melyen nagyon keserűen 
és fájdalmasan lehet nevetnie annak, aki a 
munkást valóban és igazán szereli, mint vé
rét, fajtáját, magyar keresztény testvérét. 
Dehát eszembe jut a latin közmondás: mun- 
dus vult dccipi, ergo decipintur, vagyis a 
világ maga azt tikarja, hoqy becsapják, ergo 
legyen becsapva.

*

Hát az.nem ejti-e egy percre gondolko
dóba a szociáldemokrata munkást, hogy az 
ö vezérei és lapjai mellüket laposra verő 
liberálisok !?  A\ert tudvalevőleg n liberaliz
mus és szocializmus tűz és viz. A libera
lizmus elve: nki lutpja az marja s a teljes 
sznbadsáq jelszavával az elmúlt ötven év 
nlntt n tökét abszolút úrrá tette a munka és 
munkás felett I A\íg n kerfcsztényság az ó 
elveivel a gyöngébb pártián áll az erőseb
bel szemben, n liberalizmus természeti tör
vénynek tartja, jogosnak hirdeti a szabad 
versenyt, ahol természetesen n gyöngébb 
marad alul. A nagy hal felfalja a kis ha
lat és a léiért való küzdelemben a fejlődés 
és a haladás feltétele — a liberalizmus sze
rint, — hogy az erősebb diadalmaskodjék.

1. évfolyam 18. szám *1923. szep tem b er hó  1 .
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Igy azutan egészen természetes dolog, 
Imi van olyan faj, mely mag.1t .diadalmas 
faj*-nak hiszi es vallja, annak ez n libe
ralizmus borzasztó rettenetesen tetszik és 
kézzel lábbal hirdeti, szent dolognak, filozó
fiai tételnek pingálja a liberalizmust.

Hát a te vezéred is, a te újságod is, ked
ves munkástestvér, ilyen liberális és csak 
mint liberális kóser, mint szociáldemokrata : 
tréfli 1

Mindenfele szocializmusnak n legesleq- 
nqgyobb ellensége ez n liberalizmus, méh) 
téliesen kiszolgáltatja a munkást a munka
adónak ; milyen erkölcstelen hazugság, ég
bekiáltó arcátlanság kell tehát ahhoz, hogy 
a munkásvezérek és uisáqok egyben libe
rálisok is tudjanak lenni és a, munkásságot 
két jelszóra nevelni, mely egymással hom
lokegyenest ellenkezik, csupán csak azért, 
hogy a munkásságot fel tudtak használni ha 
kei) szociaidemokrata jelszó alatt, ha kell 
liberális célra, de mindenképen ugyanazon 
zseb javára.

•
• *

Sok szó esik mostanság a munkások kö
zött arról, hogy némely szociaidemokrata 
vezér, miután nagyságos képviselő ur lett 
belőle, kezd nem nagyon törődni a rongyos 
elvtarsakkal, hat eire vonatkozólag tartozom 
megnyugtatni a munkásságot. Azok a kép
viselő urak most mar végre abban a hely
zetben vannak, hoqy tanulmányozhatják a 
felebaráti szeretet parancsál, mely igy szól : 
.Szeresd felebarátodat, mint önmagádat* 
A\ost mindenekelőtt azt tanulmányozzák te
hát, hogy önmagukat hogyan szeretik . . .

•• •
A becsület pedig nem egyéb, mint az 

élet összhangja az igazsággal.
. Kádár József.

Tisztelt előfizetőinkhez!
Ismílteiten figyelmeztetjük igen t. vidéki 

előfizetőinket, hogy dacára a többszöri fel
szólításnak a mai napig nem küldték be 
tartozásaikat A lap megjelenését igen ká
rosan befolyásolja e feledekenység miért is 
ismételten kérjük, hogy a hátralékot (I só 
negyed 450, II ik negyed 2000 kor., május 
I töl augusztus 1-ig, augusztus 1 tói novem
ber I igl haladéktalanul beküldeni szives-

kedjenek! Kiadóhivatal.

Napilapjainkról.
A következő soroknak célja, hogy egy 

lépéssel tovább haladhassunk azon az utón, 
mely a magyar közönség 0ntudatosit1s.it 
van hivatva megvalósítani. Sokszor volt al
kalmunk ugyanis szomorúan tapasztalni, 
hogy közönségünk egyes tagjai még mai 
nap sincsenek tájékozódva napilapjaink szel
leméről, irányáról, nincsenek tisztában azok
kal a folyton munkában levő rugókkal, mely 
az egyes lapokat időkint felvetődő problémák
kal szemben más-más álláspontra viszik. 
Újságolvasóink jó része azt hiszi, hogy va
lamelyik újság valamelyik kérdésben csak 
azért helyezkedik erre, vagy arra az állás
pontra, mert az ígazságérzetc, a tiszta ter
mészetes ösztöne arra kényszeríti. Milyen 
nagy tévedés! Bizony a sajtó, különösen 
ma, alig más. mint különböző, ütköző ér
dekek előretolt őrszeme, mely mindent es 
mindenkit azoknak a csoportoknak, vagy 
azoknak az elveknek a szemszögén lát meg. 
akiknek, vagy amelyeknek a szolgálatába 
szerződött.

Természetes ilyenképen, hogy ott és ak
kor. amikor elvek, világnézetek harcáról van 
szó, jóformán minden újság niás és más 
nézet mellé csatlakozik s igy a sajtó képe 
meglehetős tarka. S ha nálunk, a mai ma
gyar sajtóban ezt a nagy disszonanciát min
den egyes lap között nem találjuk meg, az 
annak a jele, hogy nz elvek, a társadalmi 
berendezkedés körüli küzdelem csaknem* 
teljesen éftonyhull, egy más természetű 
probléma került előtérbe, mely különböző 
érdekek képviselői között az eddig meglevő 
ellentéteket' elmosta, azokat egy táborba tö
mörítetté s a sajtó tarkabarka színfoltjából

két, egymással rikító ellentétben álló, disz- 
sionnns szint kevert. Nos, az a probléma, 
mely azt a csodát megtette, a zsidókérdés. 
A fajiság problémája metlelt jóformán min
den egyéb kérdés ma háttérbe szorult s c 
jelenségnek, mely a különböző elvek eltű
nését jelenti a ■sajtóból, csalhatatlan bizonyí
téka, hogy pld. a kapitalisták, a nagytőké
sek lapjai, a .Pesti Napló* vagy a ! Világ" 
a .Népszaváéval, melynek vJük világné
zetileg legélesebben szembe kellene állnni, 
mát évek óta igen szép harmóniában élnek, 
szemlcltctölcg bizonyítva az elvek kormá- 
nyozhatóságát az .érzelmi közösség* érde
keben.

A magyar sajtót tehát, még ha akarnánk 
se tudnánk másképp felosztani, mint: ke
resztény es zsidó lapokra. A társadalmi be- 
rendezkedesre irányuló elvek a ma magyar 
sajtodban olyan kévés szerepet játszanak, 
hogy azt inkább csak a tettes kép kedvéért 
jegyezhettük meg az ecyes lapoknál. A köz- 
logi kérdések, világosabban a királykérdés, 
hala Istennek, megint nem sok vizet zavar
nak s igy az egyes sajtóorgánumok legiti
mista. vagy szabadkirályvátasztó volta sem 
húz egymás közé éles elválasztó vonalat.

Keresztény lapjaink közül legszélsőbb ál
láspontú .A Nép*. Harcmodora éles, kímé
letlen. meggyőződése melleit szilárdan ki
tartó. Az un. .fajvédők" lapja, mely nagy
szerű tollú munkatársakkal (Lendvay István, 
Kádár Lehel), rendelkezik. Kalholikus szel
lemű. de nem tüntetőleg az, szociális irányú. 
A királykérdésben a legitimitáshoz hajlik, 
de becsületesen megmarad a .kikapcsolás" 
mellett. Tcstvérlapja n .Szózat*, mely a 
zsidókérdésben hasonlóan inlranzigens ál
láspontot foglal el. Hangja egy árnyalattal 
szelidebb, mint a ,Nép*-é. Erőteljes nem
zeti es az ország jellegének megfelelő ng- 
rárpolitikát hirdet. Élesen támadja n nagy
tőkét. Anélkül, hogy megbontaná n feleke-, 
zetek közötti egyetértést, kidomborodik pro- 
testüis szelleme. Különben egyetlen sza-' 
badkirályválasztó lapunk. A .Magyarság* ha
sonlóan erősen keresztény irányú. A keresz
tény lapok között ez van legügyesebben 
szerkesztve. A magyar arisztokrácia újságja 
s ezért határozott legitimista. A .nemzeti* 
jelszót aláhúzol lan hangsúlyozza. A .Köz
ponti Sajtóvallaiat*-nak három lapju van: 
a .Nemzeti Uiság*, az ,Uj Nemzedék* és 
az ,U| Lap*. Mindhárom kimondottan katho- 
likus és legitimista s főleg a középosztály 
érdekeivel foglalkoznak. Közülük még nz 
.Uj Lap* a legharcosnbb..

A kimondottan keresztény és kimondottan 
zsidó lapok között az átmenetet a keresz
tény képben levő, de filoszemita lihérális 
újságok képezik. Ezek : a .Budapesti Hír
lap* és .8  órai Újság*. Ezek a lapok 
nemzeti irányunk, de épp a liberális érte
lemben vett összes magyarság érdekében 
leghevesebben elleneznek minden keresz
tény mozgalmat Kétségkívül tiszteletreméltó 
indokból eredő álláspontjukat még jobban 
megmerevíti konzervativizmusuk, mely csak 
annál élesebb szembenállásra készteii őket 
az újkeletű keresztény mozgalmakkal, me
lyek tudvalevőleg sokkal frissebbek, sza
badabbak, demokratikussbbak, mint nz ó 

•becsülésreméltó, de elavult irányuk, ók a 
tulajdonképpeni kormánytámogató lapok is : 
az .aranyközéputas* ok. Hasonló szellemű 
és .hasonló hangú a .Pesti Hírlap* is. Amj- 
nyiban különbözik n két előbbitől, hogy a 
szerkesztősége és a kiadóhivatala sincs ke
resztény kézben. Különben egyike n leg
gyöngébben szerkesztett lapoknak

Az .Az Újság" már az agresszív lapok 
közé tartozik. Szélső liberális és tartalmat- 
Imságát és eszméinek lejártságát a keresz
tény irányzat állandó és rendszeres ostro
mával helyettesiti. Ugyanez a jellemző Mik
lós Andor három lapjára: a .Pesti Napló", 
.Az Est" és ..Magyarország"-ra. E három 
lap a szélső liberális eszmék és a zsidó 
faji gondolat igen erélyes hangú vezérkür
tösei Hái.t a bő és jóljöv-dcjmezó hirdeté
seknek, e lapok mégsem egészen tartalmat
lanok. Inlranzigens zsidó hip n „Világ' is, 
mely a radikálisok és a szabadkőművesek 
lapja. El kell ismerni; hogy n zsidó lapok 
közül szerkesztés és komolyság tekintetében

messze kimagaslik. Az egész! magyar saj- 
tóban kb. a „A\agyarság“ és a .Világ* ve
tekednek nz elsőségért. Hátra von még n 
szociá'demokrn párt hivatalos lapj,a. n .Nép
szava", mely olyan, mint nz egész mugyur- 
országi párt: ha magyart lehet ütni az el
veimmel, akkor hirdetem azokat, ha uz el
vein a magyar érdekeket keresztező tervek
nek ártanának, nkkor hirtelen eltüntetem 
őket. Olyan kormányozható féle meggyőző
dés a „Népszaváé" : néha (legtöbbször, ak
kor, hu főpapokról, arisztokráciáról, közép- 
osztályról, ébredőkről, Moveról vagy „tá
nyérsapkás"- okról van ‘ szó) rettenetesen 
szociáldemokrata (a szó „liberális* értelmé
ben). ha nagybankokról, siberekről és más 
hasonló kellemetlen témáról van szó, 'akkor 
ez a kérdés egyszerűen nem létezik n 
.Népszaváénak. Oh, magyar szocializmus, 
mikor jön-, el már a te országod ?

Végigtekintve igy a magyar sajtó legki
emelkedőbb lapjain n szélső jobbtól a szélső 
balig, megállapíthatjuk, hogy jövővel ke- 
c-egletó iránya (számítva a zsidókérdés 
megoldásával annak kikapcsolására is) csak 
egyes keresztény lapoknuk vau: amelyek 
a kisemberek érdekeinek védelmét, a szo
ciális gondolatot és nz ország jellegének 
megfelelően nz agrár, világosabban a pa
raszt érdekek jogos és tulhntulmnt nem kö
vetelő védelmét és mindenekfelett nz erős 
nemzeti szellem kialakítását tűzték ki ma
guk elé megvalósítandó célul. Ezek s esetleg 
megjelenendő laptársaik (mint a magyar 
szocializmus, magyar demokrácia ma még 
hiányzó és hiánytjclentó lapjai) lesznek azok 
melyek a boldog magyar jövő kiépítéséből: 
örök érdemeket fognak szerezni.,

Moravek Endre

Városi képviselőtestületi ülés.
Augusztus hó 29-én, d. u. a képviselő

testület rendkívüli közgyűlést tartott, mely 
nek főbb határozatairól a tárgysorozat rend
jében, a következőkép számolunk be:

A városi ebadót luxuskutyáknál, szoba- 
és vadászkutyáknál 30.000 koronában, bel
területen, láncontartott házőrző kutyáknál 15 
ezer koronában, külterületen ugyanezeknél 
5000, pntkányfogóknál 5000 koronában álla
pították meg. — A vágalási dijakat hus- 
vdlutáhaii szabták meg: marhánál 1 klg. 
hús mindenkori ára, borjúnál Vr klg.-é, 
kecskénél és juhnál klg.-é fizetendő min
den darab után. — A városi mázsaház 
használati dija buzavalutában lett meg
szabva. — A temetkezési sírhelyek uj árai: 
kis sírhely 2000 kor., nagy sírhely 3000 
kor, szegényeknek ingyenes. Díszsírhelyet 
esetenkint a képviselőtestület adományoz
hat. — Szeptember lió 1-től felemelték a 
vásári piaci helypénzt 100 százalékkal. — 
A városi mozgófénykép színház üzletveze
tői állását hosszas vita után Lossonczy Zol
tánnal töllötték be, akinek havi 600000 kor. 
jövedelmet adó ajánlata a legkedvezőbb 
volt a pályázó!, köztit. — Kimondta a kép 
viselótestület azt is, hogy a mozgnszinház 
termét a nyári szezon 6 hetére Molnár Já
nos színigazgatónak átengedi. — Elhatároz
ták továbbá, hogy a kereseti adót az eddigi 
5 százalék helyett a törvényben megenge
dett 10 százalék erejéig fogja a város be
hajtani. — Ugyancsak felemelték a köztisz
tasági adót, valamint n tűzvédndót 100 szá
zalékkal. E két utóbbi adó felemelése 
csak 1929. év január hó l-én lépéletbe. — 
A városi magánmunkálati (például illetó- 

•ségi bizonyítványok kiállítása stb.) dija
kat az eddigiek 10-szeresében állapították 
meg. — Az állami kislakások építésének 
ügyéoen a város kérelemmel fordul az ál
lamhoz, hogy a városra kötclezőleg meg
állapított lakások építését vállalja el az ál
lam, mert nz e célra az államtól kiutalva- 
ntjozolt összeg az építkezésekre teljességgel 
elégtelen. A várps a maga részéről az épít
kezésekhez lelkek felajánlásával járulna 
hozzá. — A képviselőtestület gondoskodott 
a számtiszti állásnak helyettesítéséről, ameny- 
nyiben azzal Bán Gyulát hízta meg s egy- 
tiilal. ez egyes bizottsági tagok megválasz
tásáról. A helyeket legnagyobbrészl a .régi 
bizottsági tagok kapták meg.
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Veni Sancte!
Az nugusztus végi szép őszjnapok jel

lemző mozgalmassága, u diákok' visszaté
rése az iskolába mindnyájunk előtt felejthe
tetlent Megélénkült kis városunk képe: pót
vizsgák, magánvizsgák, • beiratkozások a 
polgári iskolába. főgimnáziumba, a sok nép
iskolába. Megélénkült uz Iskola-utca is s 
jóleső örömmel nézik — kis diákok az uj 
járdát, amelynek létesítése mar .rendkívül 
szükséges volt. A katonaság is — úgy hír
lik — nemsokára az yj laktanyába költöz
ködik s akkor Jelszabadul a polgári iskola 
hutalmas épülete is.

Az iskola év kezdetével megnő ezersze
resen a jó szülők gondja. Tandíj, könyvek, 
ruliu, cipó ellátás stb. mindmegnnnyi -óriási 
teher ma s nz igazi, félelmesen sujyos kö
vetkezményekkel járó numerus jdausus Íme 
n nincstclenség.

Óriási segitó akcióra van itt szükség. A 
város vezetősége a tantestülettel együtt ál
landóan tartsa működésben a segélyzó egye
sületet. A lehetősek, gyermektelenek ne saj
náljanak egy kis áldozatot hozni a szegény, 
tanulni vágyó gyermekek érdekében.

A templomokban felcsendül a tanévnyitó 
.Vcni Sancte*. Az uj generáció nem érzi 
oly kellemetlenül mostohánuk az időt, mert 
hiszen alig ismert jobb sorsot n mainál, 
amely már hosszú évek óta tart. Lelkesen, 
játszva éli életét s ha gondok gyötörnek is 
ti szegény szülők, ne mutassátok u szenve
dést, mert a gyermek lelkét sokszor meg
zavarja ez s végzetes befolyással lehet élet
pályájára is. Tűrjünk és dolgozzunk, gyer
mekeink jövője forog kockán.

H I R E K .
F e lh ív á s !
A .M U N K A * alakuló r. t. kintlevó 

részvdnygyüjtóiveivel izcptcmber 5 ig fö l
tétlenül elszámolni szíveskedjenek Horváth 
László s. lelkésznél, vagy a szerkesztőségben

Személyi hírek. Ungvhári Miklós ál
lomásfőnök augusztus hó 21-én megkezdte 
ő heti szabadságát.

Dr. Visnyovszky Rezső kir. tanfelügyelő, 
a polg. • isk magánvizsgákra városunkba 
érkezett.

Barcsay Albert polg. Isk. tanárt n kul
tuszminiszter Derecskére (Hajdú m.) he
lyezte. Szomorú szívvel vettük tudomásul e 
liirt. A képzett tanár szorgalmasan dolgo
zott a népnovclés terén iskoláján kivűl is. 
Az első népfőiskolának, mely varosunkban 
a bányatelepen volt, Barcsay Albert volt n 
vezetője. Emlékét szeretettel fogjuk meg
őrizni s kívánjuk, hogy uj helyén ugyan
olyan kitartással és eredménnyel működjön. 
Barcsay tanár nejétől is szomorúan válunk 
meg; mint akinek vallásos élele nemes pél
dául szolgált minden kytholikus mozga
lomban. ' __

H á z a s s á g . Wanzsura Lajos városi 
tisztviselő Szabó Mancikával házasságot 
kötött augusztus 23-án Snlyólnrjánban.

Áthelyezés. Szobonya Ilona polg. isk. 
tanárnőt Nagykőrösről Salgótarjánba he
lyezte át fölöttes hatósága.

Bartsch Károly, oki. polg. isk. tanár 
Salgótarjánba helyeztetett. >
- K c p k iá ll i tá s . Szeptember hó 8 és 

9-én előreláthatólag a bányntársulati elemi 
iskolában Snlgótnrjan és vidékének festő és 
szobrász művészei képkiállitast rendeznek. 
A kiállítás értesülésünk szerint az itteni 
legértékesebb művészek képeit mulatjn be 
közönségünknek s részt vesz benne Fayl 
Frigyes, Fayl Irén, Bátky József és Járossy 
Gyula.

Tárogatón. Városunk közönsége gyak
ran gyönyörködhetik esténkir.t az Uri-utca 
mögötti hegyről jövő mélabus tárogató hang
jában. Úgy halljuk Molnár és ifj. Cabányik 
szoktak felváltva játszani. A finom Ízlésű 
kuruc és magyar, nótákat csaknem az egész

A MUNKA

város élvezi. Vajha e végvári tárogatósok 
szívhez szóló melódiái n hagyományos, izzó 
hazaszeretet szent tüzét élesztenék fel a 
jelszavakkal elcsavart, nemzetközien gon
dolkozók szivében. Akinek vau lelke, az 
megérti a tárogatót!

Búcsú, Szeptember 8-án a róni. kath. 
egyház búcsúját ünnepli A templom ugyan
is Szűz Alarm születéséről vau felszentelve. 
Az egyház a búcsút ünnepélyes szentmi
sével üli meg, melyet'Hercegi) József plé
bános mond, inig beszédet Horváth László 
s. lelkész tart.

Az evaog. egyház lelkészi állására 
pályázók _ próbnszónoklalai/T befejeződtek, 
otncnnyiberT nz utolsó bemutatkozó. Kovács 
Lajos theologiai tanár, a pályázattól visz- 
szolépctt. Információnk szerint a hívek tet
szését leginkább Doleschall fóesperes nyerte ' 
meg, akinek hatalmas ndministraliv tehetsé
géhez is nagy reményeket fűznek.

Mozi hír. A városi mozgószinház folyó 
hó 29. és 30 án a .Jutalom egy millió dől-  ̂
lár" c. bűnügyi filmet ndta. Mint értesülünk, 
az uj szezont a jóvó hét elején egy több 
estére terjedő, bámulatos technikával meg
rendezett, nagyszerű felvételekben bővel
kedő állatfilmmel fogja megkezdeni o mozi 
agilis vezetője.

UJ akna. Az u. n. paptagban a Salgó
tarjáni Kószénbánya R. T. uj lejtaknnt nyit 
meg. Az előmunkálatokat már megkezdték. 
A hatalmas nzéntelep felfedezése Jellmek 
A\nnó somlyói jeles bányafőmester erdeme, 
akinek a Nándor-túró széntelepének felfe
dezését is köszönheti a társulat. A létesí
tendő uj aknán fogják a forgácsi bányában 
maradt szenet is kifejteni, melyet 10 évvel 
ezelőtt bezártak a nagy hőség miatt.

Uj tanítók. A nngybátonyi r. k. iskola
szék Bugán Ignácot, 8 maconkai pedig Vá
sárhelyi Józsefet tanítóvá választotta.

Nópmulatság. A Nngybátonyi Kó
szénbánya impozáns népüuneppel emelte 
Szent István király napjának fényét. Déle
lőtt tábori mise volt, melyen az összes 
munkásság ielen volt, délután pedig hutnl- 
mns népmulutságot tartottak, melynek költ
ségeire a központi igazgatóság négy millió 
koronát utalt ki. A mulatság alkalmából 
Fittler Sándor igazgatósági titkár rendező
ben jól sikerült kabaré is volt, melyen fel
tűnést keltett bájos játékával Bortnyák Vik- 
tuska.

Neves statisztikusunk, Dálnoki Ko
vács Jenő összeállítása szerint egyedül jú
lius hónapban a juuius 30-iki állapothoz 
viszonyítva 97 %-kal drágult meg a megél
hetés. Az élelmiszerek árának átlagos emel
kedése 92 °/o, a ruházaté 113 °/o, a fűtés 
és világításé 122 %>, a vegyes kiadásoké 
67 % . A drágulás az év eleje óta 778 0 o. 
A múlt év julius 1 -tői 1331 *7o.

Szerencétlenség. Navradi Vilmos 
géplakalost Zagyvnpálfalváról jövet este 7 
órakor egy mozdony elütötte. Jobboldali 
kulcscsonttöréssel a bányakórházba szál
lították.

Lnpujtöí csendélet. Szt. István nap
jának éjjelén Lapujtőn Csirke József bá
nyászt saját udvarán Lnnaj Péter lnpujtöí 
kovács segéd és eddig még ismeretlen két 
társa úgy összeverték és szurkálták, hogy 
életveszélyes sérüléseket szenvedett. — Á 
baglyasaljai bányakórházban ápolják.

Augusztus hó 17>én a 18 órában 
Budapest felé induló személyvonat egy 
II.-ik oszt. kocsijában bent. maradt egy fe
kete csipkés napernyő. A\egtalálás esetén 
kéretik a feladási pénztárba leadni.

Életveszélyes baleset. Mihály István 
12 éves knnászfiu Fo/gács- és Soinlyó-telcp 
közölt pajkosságból felmászott egy villany
oszlopra és megérintette a vezetéket. Az 
áram összeégetto* most n bányakórházban 
fekszik és felépüléséhez nincs remény.

Hittek egy literiben!
Hittek egy hátiban! * •
Hittek egy itteni örök igattigban 1 
Hittek Magyaromig feltimadátiban!
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HETI KRÓNIKA.
Belföldi hírek.

A kisgazdák felszólították Nagyatádit, 
hogy állítsa vissza a régi kisgazdapártot. — 
Szegeden óriási jégvihar pusztított. A kár 
100 millió korona, .— Szombatheluen egy 
hold föld ara 10 20 q., bérleti díj 100 — 150 
klg. búza — A rakosszentmihályi halálvíUa 
bűnügyében a vizsgálatot befelezték, a gyil
kosok beismerő vallomást tettek A főtár
gya La s októberben lesz.

SZÍNHÁZ.
A rövid színházi idénynek immár vége is 

van: színészeink tovább mentek, hogy en
nek u szegény, holtraf.irasztott országnak 
nehéz küzdelmet vivő, mindennapi élelbir- 
kózátbnn eifnsutt emberszíveibe belopjak a 
költészet aranyporaval behintett jóleső vi
gasztalást: a feledést. A színészet most va
lóban több, mint a békevilag boldog meg
elégedettségében volt s a színész hivatasa 
ma százszorosabban hivatás — a régi .fog
lalkozás* helyett

Ma o színész azt nyújtja, amire míden- 
kinek szüksége van, akin a rettenetes té
lén végiggázolt: magával viszi egy képzett, 
elmerült, elsülyedt, balokról, gondokro! de 
másképp gondolkodó ulomvilágba, ki a si
vár, semmi szépei nem uyu)tó, haldokló, 
pusztuló mából. És ma ebből a szempont
ból kell néznünk elsősorban a színész tel
jesítményét is. Mindig eszünkbe kell jutni 
annak, hogy az a színész, aki előttünk a 
deszkákon énekel, játszik, kacag es táncol 
s visszaringat bennünket egy édes illúzió- 
világba, maga is a Ma embere; űzött, haj
tott, morcangolt áldozata a b.eményszoritásu 
Életnek, ki mig festett vászon előtt testeit 
arccal komédiázik, beiül végigéli mindennap 
a maga kisszerű, de ránézve véqzetes elet- 
tragédiniót. Vívódások .közepette idegen fáj
dalmak, idegen örömek vauy idegen vigsá- 
gok eljátszása: ez a mai színész súlyosan 
próbáratevó feladata. Kacagni, mig belül 
sírunk: ehhez lelkieró kell, vagy mindent 
semmibevevó nagy-nagy kiábrándultság. De 
bármelyik is legy?n a kettő közül, az. aki 
így tud kacagni, csak szeretetet és lisztele
tet érdemel. Szeretetet, ha a véres pesszi
mizmus kiábrándultsága nyitja kacajra az 
ajkait, mert mit szenvedhetett, mig a .m in
den mindegy* lemondó gesztusával elfelejti 
a maga buját, hogy felejtést es jóleső ha
zugságot hintsen a mások léikébe, tisztele
tet, ha a csalóka, nevető alarc alatt komor 
gondok szoritink össze a holnap bajai 
elé meredő szivet. Ezért nagy, tiszteletre
méltó és nehéz feladat színésznek lenni s 
ezért mondtuk, hogyha valaha az volt, úgy 
százszorosán súlyosabb elhivatás éppen ma.

És ezzel a meggondolással kell visszate
kinteni a helybeli színtársulat szereplésére 
is, most, mikor búcsút veszünk tőlük. A\cg 
kell állapítanunk, hogy a nyomasztó viszo
nyok között, technikai felszerelés, díszletek 
és kosztümök hiányában is többet tudtak 
nyújtani, mint amit vártunk tőlük. Többet 
tudtak adni, mert becsülettel fogtak . fel a 
színész mai hivatását és mert meg volt 
bennük az akarat, hogy ennek becsületesen 
meg is feleljenek. — Egyetlen kifogásnak 
azt lehetne felhozni, hogy kevés drámát 
adtnk. De ennek a hiánynak sem ók az 
okai. Mig közönségünk Ízlése nem oly fej
lett. hogy a drámai előadások is telt házat 
tudjanak vonzani (mert cqy vidéki, szegé
nyes anyagi helyzetben levő sziutnrsulntnál 
a várható bevétel természetszerűleg sokkal 
jobban befolyásolja n műsor összeállítását, 
mint n fővárosiaknál). ~  nddig a vidéki 
szintársidotokuál komoly drámai műsort 
hiába keresünk. De dicséret illeti a társula
tot azért, hogy nz állandóan műsoron levő 
operettből mindig a nehezebb fajsúlyúnk 
kerültek bemutatásra S most. hogy búcsút 
mondunk Molnár Jánosnak és derék színé
szeinek, azt kívánjuk, hogy jövóre hasontó 
jó társulatot és hasonló becsületesen dol
gozó színészeket lássunk bennük viszont

* * m. e.
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Füleld M. T. E. -  S. S. E.
(Füleken) 3:1.

Második felvidéki túráján is kikopott n 
tartani csapat Uqidatszik  ̂ a felvidéki csa
patok, ha lejönnek hozzánk, gycuqe együt
test alkotnak ugyan, otthonukban azonban 
erős ellenfélnek bizonyulunk, mit jellemez a 
SSE. mostani vereségé is. A SSE. mentsé
gére szolgál, hogy Vicsel es Szigetit úgy 
íemgták e .barátságos* mérkőzésen, hogy 
az első bajnoki mérkőzésen valószihütcg 
nem játszhatnak.

Forgáchi F. C.—Salgóbányai F. C.
4:3 (0:2).

Salgó erős iramának esik. ■' áldozatul s a 
U.-ik félidőben nagyon visszaesik Forgách 
roppant lassan s lustán mozgott, mely fő
képp csatársorára szól.

S. B. T. C. — GyÖucyos mérkőzik 
vasárnap d. u. 5 órakor. Gyöngyös ma a 
legerősebb együttes. A múlt héten .verte a 
HAC.-ot 4:0-ra s a miskolci kerület A-ik 
helyzetijét a MKASE.-t 9K) ra, ezek alapján 
igen erős és izgalmas mérkőzésre van 
kilátás.

Budapesti hírek. Az UTE. újból ki
kapott ezúttal a FTC.-tól. A bajnokság leg
nagyobb meglepetése, hogy a II-ik osztály
ból most felkerült UTSE. és .35* FC ve
zetnek, inig a tavalyi II -is helyezett, az 
UTE az utolsó előtti, a IV. ik. helyezett, a 
Törekvés pedig az utolsó helyen áll. — 
Bécsben a vizipoló válogatott csapat kika
pott 2:1 -re. Úszóink Becsben, Ausztria 
uszóbajnokságaban indulva minden szám
ban győztek.

Csonka Magyarország nem ország! 
Egész Magyarország mennyország!

Pályázat.
Az Ipartcstülct üzletvezetői állására pályá

zatot hirdetünk.
A szerződési feltételek megtudhatók 

Zsidai István háznagynál.
A pályázatok az Ipartcstülct jegyzőjéhez 

nyujtnndók be 1923. évi szeptember 
hó 4-én d. e. 12 óráig.

Az elöljáróság megbízásából: 
Kovács Aladár, 

jegyző.

Meghívó.
A Salgótarjáni Kereskedelmi R.

T. t. részvényeséit van szerencsénk a folyó 
évi szeptember hó 10-cn d. e. 10 órakor a 
vállalat saját helyiségében tartandó

rendkívüli közgyűlésre
tisztelettel meghívni.

Tárgysorozat :•
1. A közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének 

és a 2 hitelesítőnek megválasztása.
2. Az alaptőkének felemelése.
3. Esetleges indítványok tárgyalása. 
Salgótarján, 1925 évi augusztus hó 29.

Az igazgatóság.
A részvényesek által benyújtott indítvá

nyok csak az esetben tárgyalhatok, ha azok 
a közgyűlést megelőző nap d e. 10 óráig 
az igazgatóságnál benyújtanak.

A közgyűlésen szavazati joggal csak az a 
részvényes bír, aki részvényét a közgyűlést 
megelőző 1 nappal a Salqótarjáni Kereske
delmi R. T. igazgatóságánál letétbe helyezte.

A_ közgyűlésen minden részvény 1 sza
vazattal bir.

A  M U N K A

Felhívás.
„A Munka*1 Sajtóvállalat alakuló

ban levő r t. folyó évi szeptemher hó 
16-án este 6 órakor a városháza tanács
termében

alakuló közgyűlést
tart, amelyre a részvényeseket tisztelettel
meghívja

az Előkészítő bizottság.
Tárgysorozat:

1. A .Munka* sajtóvállalat megalakulása. 
2 Igazgatóság kijelölése és a felügyelő 

bizottság megválasztása.
3. Alapszabályok felolvasása.
4 Indítványok.
Az alakuló közgyűlésen vuló megjelenésre 

jogosult és szavazattal bit, nki részvényt, 
jegyzett s oz érte járó összeqet folyó évi 
szeptember 5-ig befizette s a befizetéséről 
clismcrvétiyc van.

Salgótarján, 1923. évi szeptember hó 29.
Előkészítő bizottság.

APRÓHIRDETÉSEK.

Némi hozománnyal és kelengyével, a ház
tartásnak minden ágazatéhoz értő 39 éves 
gyermektelen iparos özvegye férjhez menne 
altiszti alkalmazott vagy jobb mesterember
hez. Elvált vagy özvegy, 1—2 gyermek 
nem akadály. Teljes eimü levelek kéretnek 
e lap kiadóhivatalába ,,Hü feleség** 

jeligére.

Zongoratanitást vállal r. k. segédkántor. 
Értekezni lehet Lóser László igazgató- 

tanitónál (Iskola-u.)

Aknász előnyös feltételekkel kerestetik 
szénbányához. Ajánlatok Mngyar Hirdető 
Irodába, Budapest IV. Városház-u. 10. 

„Bányász** jeligére küldendők.

Mielőtt lakását elrequirálnák,
adja ki igényjogosultnak. — Keresek 
egy szoba-konyhát, esetleg búto
rozva. Minden elfogadható árat fize
tek. — Közvetítőknek magas jutalom. 
Cim leadható d. e. 8 —V*l-ig városháza 

pénztárban.

Aknászt keres
kedvező feltételekkel

elő k elő  s z é n b á n y a v á lla la t .
Részletes ajánlatokat „Bányász** jeligére 

Bokor-Benkő hirdetóirodájába, 
Budapest V., Dorottya-utcn 7.

VIGYÁZZON A
SZEMÉRE!

Ha nem jól lát és SZAKSZERŰ JÓ 
SZEMÜVEGET AKAR, akkor ke
resse fel Budapesten BARNA 
ANDOR látszer-speciaiistát VII. * 
kér. Izabella-u. 11. a Magyar 

Színházzal szemben.
Minden munka megvárható!
Postai szétküldés n a p o n t a . .

GYÁRI ÁRAK!

ABADIE
valódi francia szivarkd-paplr.

1923. szeptember 1 .

UNG HVÁRT
L Á S Z L Ó

F É L E
FAISKOLA, SZÓLÓ ÉS BORGAZDASÁGI 

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

CZEGLÉD
Szállít októbcrtöi-áprllisig 

mindennemű gyümölcsfát, díszfái, dlzz- 
cserfát, rózsát, évelövirégnövényck.t, 
gyökeres ás sims szölövcsszöt stb.

Tájkcrlciieti iroda és xcm ilyei 
megrendelések elintézési helye

BUDAPESTEN:
IV. KERÜLET FERENCIEK-TERE 3. SZ. 

FÉLEMELET 14.
TELEFONSZÁM r HUSZEZER-57. 

Kérje nagy képez árjegyzékünket!

Értesítés!
Tisztelettel hozom a m. t. közönség 
szives tudomására, hogy Salgótarjánban 
Úri utca 632. szám alatt Mozgószinház 
mögött, Tihanyi Sándor műterménél

kárpitos és díszítő
műhelyt nyitottam.

Elvállalok minden e szakmában vágó 
munkát u. m. dívány, matrac, cheslon, 
paplan, sálon garnitúra és börbutorok 
javítását és készítését, valamint függöny 
felrakásokat a modern kor legkénye

sebb ízlésének megfelelően. 

Kívánatra vidékre is megyek. 
lavHások gyorsan és pontosan eszkö 
zöltetnek a legjutányosabb árak mellett. 
Szives támogatást kér tisztelettel

Málovits Gyula,
kárpitos és díszítő. 

Jó házból való fiu 
tanulónak felvétetik.

Nem marad jelszó

a többtermelés
ha a Hatvani Növény nemesítő R .-T . 

eredeti hatvani
nemesített őszi- 
búza és rozs

vetőmagját veti, mert azok tapasz
talat szerint kát. holdanként 150—400 

kg. terméstöbbfetet biztosítanak. 
Rendelje meg az őszi vetőmagot 

azonnal az egyedárusitó

MAGYAR MAGTENYÉSZTÉSI 
R.-T.-nál, Budapest, Szép-n 1.
Telefon: 66-53. 51. Sürgönyeim: Granarium. 

Ugyanott sajáttenyésztésú és szava- 
toltan fajtiszta, jó csiraképességú gaz
dasági. konyhakerti és virágmagvak.

Árjegyzék ingyen!

,,TURUL"-nyomda, Salgótarján.-

S P O R T .


