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A kocka el van vetve.
A hosszú idő óta húzódó harc 

az angol széniparban végül is oda 
vezetett, hogy az angol bányászszö
vetség kimondotta a sztrájkot. A 
munkaadók és munkások képviselői, 
akik között az angol kormány ját
szotta a közvetítő szerepet, meg
egyezésre jutni nem tudtak s ezzel 
kitört^ az az ipari háborúság, amely 
még igen nehéz órákat szerezhet 
Angliának. A kormány a múlt esz
tendőben, hogy csak elkerülje ezt 
a krízist, segélyezést szavaztatott 
meg az alsóházban a bányák szá
mára, amely nem kevesebb, mint 
24 millió fonttal terhelte meg egy 
esztendő alatt az állam budgetjét. 
Mig ez a segélyezési időszak tartott, 
a munkásoknak nem kellett sem hét 
óránál többet dolgozni, sem cseké
lyebb bérrel megelégedni. Április 
30-án azonban megszűnt a bányák 
állami támogatása s mivel a bánya-1 
tulajdonosok már régebb idő óta 
vesztességgel tudták csak kihasználni 
üzemeiket, tárgyalásokat kezdtek a 
bányászokkal, hogy ne legyen ugyan 
bérleszállitás, de egyezzenek bele a 
napi nyolc órai munkaidőbe. A bá
nyászok ezt a javaslatot azzal az 
érveléssel nem fogadták el, hogy 
Angliában amúgy is háromszázezer 
bányász van munka nélkül s a meg
hosszabbított munkaidő természete
den csak a munkanélküliek számát 
növelné.

A kocka tehát el van vetve, 
a sztrájkot kimondták. Kérdés azon
ban mik lesznek a következmények? 
Ez ma még beláthatatlan, mert min
den attól függ, hogy azok a mun
kásszervezetek, amelyekkel a bánya
munkások szervezetének megegye
zése van, tényleg lefolytatják-e azt a 
szimpátiasztrájkot, amit egy bányász- 
trájk esetére elvtársaiknak megígér
tek. Ha ez bekövetkezik Anglia 
kiszámíthatatlan események előtt áll. 
Nemcsak az ország gazdasági életé
tének megbénulásával s ezzel kap-

Szabó Istvánhoz!
A tudós hellenista emlékére. 

Irtás FEKETE ALFRÉD. .

Midőn ködökkel volt az ég takarva 
Akkor jöttél te lelkes mécsvirág, 
Hogy visszanézve ezredes utakra >.
— Hová a bátor illetődve hág — 
Aranyderűt vess sok száz néma vakra!

A szent magányban éltél messze, rejtve, 
Nem hajtott téged kincses hír-remény... 
Lelked a távol fátyolokba sejtse, 
Elálmélkodva néma érdemén:
Úgy halmoztál te méhként sejtet sejtre.

Megnyílt előtted a mesés Olympos, . 
Nektáros asztal, Istenek, torok....
S mit senki sem tett, koszorút öveztek 
FenkÖlt fejedre hérosz Hektorok, 
Lágyan gördülő, röpke verssorok!

Szegény voltál te életed magányán, 
De lelked ezer kinccsel volt teli. 
Eszmék születtek nyarad éjszakáján, 
Melynek értékét korunk nem leli, 
Csak hiú vágyak árnyát kergeti.

Mert nem az boldog, ki a kincsözőnben 
Felejti léte magasabb javát, 
Kinek a lelke tétlen tettbe törten 
Meg is tagadja emberi magát, 
Hogy elviruljon egy kis hitvány kőrbenl

De ki eszmékkel indúl büszke harcba 
S szivében szerény szeretet ragyog!

csohtban sok száz millió font vesz
tességgel kell számolnia, hanem 
fenyegetőleg lebeg felette a tömeg
szenvedélyek kirobbanásának veszé
lye is s az eseményeknek ez a ket
tős arca elég sötét arra, hogy az 
angol politika vezető köreiben a 
legkomolyabb gondolatokat ébresz- 
sze.

Mindenesetre a világ érdeklő
déssel várja, hogy ez a szénkrizis, 
mint fog eldőlni Angolországban. 
Bizonyos mértékben világjelenség 
a szén körül tapasztalható bajok. 
Vájjon nálunk Magyarországon nem
csak a napokban járt-e az arra ille
tékes minisztériumban egy bányász
küldöttség, amely a helyzet feltárása 
után a kereskedelemügyi miniszter
től orvoslást kért? Ezzel a kérdés
sel minden államnak komolyan kell 
foglalkozni, mert éppen az angol 
példa mutatja, hogy milyen rettene
tes veszedelmek származhatnak ab- 

I ból, ha későn látnak az orvoslás- 
' hoz s az érdekek összeegyeztetés
hez. Ezért üdvözüljük örömmel azo-

Munkáslevél.
A sajtó.

Jóleső érzéssel olvastam Szerkesztő 
Uram b. lapjának április 24-iki számában 
azt a pár sornyi meleghangú megemléke
zést, amellyel leveleimet méltatta és bá
torításával tovább lendítette toliamat, 
hogy ezután is híven szolgálja az önma
gára eszmélő munkásság tisztalátásának 
előkészítését. Ne tessék azonban gon
dolni, hogy dicsérő, elismerő szavai el- 
bizakodottá tesznek, mert jól tudom, hogy 
alapjában nem szerény személyemnek, ha
nem a munkásosztály jobbérzésű, tiszta
fejű, saját eszével gondolkodó részének 
szólnak azok.

Mi szociáldemokraták uton-utfélen 
hangoztatjuk a szabadságot, a szabadvé
lemény tiszteletét, ami azonban nem any- 
nyit jelent, hogy nekünk munkásoknak 
jogunk van a saját ügyünkben véleményt 
formálni, vagy éppen nyilvánítani. Ez a 
szabadság tulajdonképen szánk előtt el- 
huzogatott mézes madzag, amely csak a 
hordó tetejéről elmondott frázisokban van 
meg, a valóságban pedig „hallgas*4 a

A szenvedőket felsegíti karja 
És megalázza a dölyfös nagyot, 
Annak lelkében nem dúl önviharjai

Magány lakója, óh te boldog voltál, 
Boldogságod volt munkád érzetei 
Most emlékedre felgyuladt az oltár 
S eljött nemzeted... óh, mond, érzed-e, 
Hogy a tétlenség lett a végzete?

Hogy elfedte régi nagyjait már 
És tenni sem mer semmit nélkülük?! 
Haj, leomlott a régi, büszki ősvár, 
Romjain én: uj Marius, ülök.... 
Csak emlékekre indit az üszők.
Ha eltanultuk volna tőled egykor, 
Munkás kezekkel elvonulni itt
S mig halkan, titkon egyre nő a sok sor, 
Szivünkben örök tanyát ver a hit.. 
Nem csörgetnénk a gyász bilincseit!
De megértenénk a te hősi tetted: 
önzetlenül munkálni a közért., 
A múlt fényét a jövőre vetetted 
S nem követeltél hajadra babért
— Mert hivatottság lebegett felettedl —

Óh jöjj el hozzánk, vigasztald a Képünk,
— Az emlékezés uj erőket ad — 
Hogy rácsainkon keresztül reméljünk: 
A régi szent nap újra felvirrad
S uj vér lüktet majd erünkben hogy éljünkl

S akkor, ha ezer uj fényt gyújt a Hajnal 
És széttördeli bilincsét hazánk, 
Majd megbékélve, sugaras ajakkal 
Olymposodról tekints le reánk, 
Kinek dicshimnuszt zengedez • szánki

Fordított világ.
Jelenet a XXL századból. 
Személyek: Anya, Apa.

Apa: Jó reggelt! Nagyságos kép
viselőnő! Engedje meg, hogy kezeit csó
koljam és hogy kikérjem a mai nhp ház
tartási és konyha közigazgatási prog- 
rammját.

Anya: Hagyja csak! Nem isme
rem szájképleteinek közegészségi állapo
tát és különben áem vagyok megelé
gedve magával. A tegnapi vacsora min
den kritikán alóli volt és ha nem eről
teti meg magát|- nem tanul nem 
igyekszik jobban teljesíteni köte
lességét, 14 nap múlva kereshet más 
helyet

Apa: Édes Nagysám! Hogy be
szélhet igy velem, ki törvényes, hites 
férje vagyok, mig ön n parlamentben, 
más közérdeket szolgáló és jótékonycélu 
conventiculumokban boldogítja a nemze
tet és munkálkodik az állam háztartásá
ban, saját háztartásunk összes gondjai, 
az én vállaimat terhelik, fiunkat és leá
nyunkat kell megmosdatnom, felöltöznöm, 
iskolába vezetnem, rendbe kell hoznom 
lakásunkat, tisztítani, szellőztetni, padlót 
vixelni, a vásárcsarnokba sietni főzni, 
mosni várni, foltozni, cipőt tisztítani, alig 
marad időm magamat rendbehozni, be 
kell látnia, hogy egy házelnöknőhöz illő 
gurmanológiával, foglalkozni nem tudok.

Anya: Aproposl Jó, hogy említi a

munkás neve. Helyettünk mindig a prog
ramúi gondolkozik, amelynek hogy milyen 
képtelen, sőt a munkásság érdekeire nézve 
milyen veszélyes tanai vannak, talán már 
eddig is sikerült kimutatnom. A másik 
gépezet, amely helyettünk tanulatlan mun
kások helyett gondolkozik, a hivatalos 
pártsajtó, amelyet súlyos hibái miatt ok
vetlen tollhegyre kell vennem.

A világnézetük és érdekeik szerint 
elkülönülő társadalmi rétegek harcban 
állanak egymással és e harcban a sajtó 
szolgáltatja a gondolat tüzérségét. Nekünk 
is van sajtónk, csakhogy a munkásság 
túlnyomó része igen görbe szemmel néz 
rá és sehogysem tud vele együttérezni.

Az erőszak sohasem volt jó, még 
akkor sem lehet alkalmazni, ha folytono
san „véleményszabadságot" hirdetünk 
mellette. Legsúlyosabb kifogásom tehát 
éppen az a Népszava ellen, hogy való
sággal oda terorizálják elvtársaim kezébe 
és vannak műhelyek, vállalatok, ahol nem

Icát a biztosítékokat, amelyeket Valko 
miniszter a magyarországi bányaipar 
megsegítésére kilátásba helyezett. 
Elsősorban felemelik a külföldi szén 
behozatali illetékét s minden való- 
szinüség szerint a belföldi szénszál
lítmányok vasúti tarifáját csökkentik. 
Azonkivül, hogy a pillanatnyi szük
ség enyhittessék, a Máv nagyobb 
mennyiséget vesz át a termelt és 
még eladatlan szénből s ezzel csök
kenti a tuiprodukciót, amelynek 
egyenes következménye volt a bánya
üzemek munkanapjai számának re
dukálása. Tehát Magyarországon 
olyan fenyegető krízis koránt sincs, 
mint Angliában s reméljük, hogy 
ezek a legrövidebb idő alatt élet
belépő intézkedések, egyenesen meg
fogják szüntetni még azokat a ba
jokat is, amelyek ma fennállanak. 
A kormány ez irányú intézkedéseit 
mindenki a legnagyobb örömmel 
üdvözli, hiszen azok, akik kenyerei 
kérnek magyar testvéreink s az 
élethez éppen olyan jogunk van, 
mint akárki másnak.

kap a munkás állást és kenyeret, ha a 
Népszava heti fizetési blokkját fel nem 
mutatja. A munkás, aki hetenkint csak' 
három üzemnapot dolgozhat (mert a nem
zetköziséggel pompásan lerombolt csonka 
haza a maga nyomorúságában nem tud 
több munkaalkalmat nyújtani) akinek te
hát alig jut betevő falatra, kénytelen 
előfizetni a Népszavára. Ez tény, Szer
kesztő Uram! Égyenesebb eljárás volna 
ehelyett nyíltan megmondani: munkások, 
a szabadságot nem azért hirdetjük, hogy 
ti azt komolyan vegyétek és hogy mi 
meg is adjuk nektek. Elégedjetek meg 
azzal, hogy állandóan szavaljuk és hir
detjük előttetek.

Nem vagyok barátja annak a fék
telen tekintély rombolásnak sem amit a 
pártsajtó oly nagy buzgalommal »végez. 
Hogy mit tesz a fékevesztett és forra
dalmasított tömeg, amely elrúgja maga 
alól a tekintély és rend elvét, azt már a 
Népszava a saját bőrén is tapasztalhatta, 
amikor 1920-ban az az uccai csőcselék 
(azon a címen, hogy „sok baj lett) nyom
dáját teljesen szétrombolta. (Érdekes, hogy 
akkor a proletár lap saját kimutatása 
szerint kik adtak nagyobb összegeket a 
nyomda fölsegélyezésére : Stern László, 
Neumann József, Stern Zsigmond és Társa, 
Weisz Arnold, Blau és Lukács cég, Práger 
Jakab, Klein Sándorné, Wolfner és Pető 
Hoffmann S. V. cég stb. Az ember gon
dolkozóba esik, kiket is szolgál hát tulaj
donképen a pártsajtó és miért siet olyan 
mohón segítségére a mi ellentáborunk, a 
tőke?) A tekintélyrombolással inár csak 
azért is csínján kellene bánni, mert pl. 
jómagam is általánosítok s hovatovább a 
vörösszegfűs népvezéreket sem fogom 
majd tisztelni.

A nemzetközi elveket sem volna 
szabad olyan ékesen hirdetni, mind ahogy 
a pártsajtó teszi. Hiszen manap már aZ 
utcagyerek is tudja azt, hogy a nemzet
köziség tébolya, a hazafiság teljes hiánya 
volt az ami védtelenné tette határainkat 
(„ne lássak többé katonát," mondotta a 
kommunista gróf korhely hadügyminisz
tere) és a mai kiáltó nyomornak is oko
zója. Ha nincsen haza, nincsen kenyér, 
ez a kétszerkettő. Szorultságában már a 
parlamenti frakció is kimondotta egyszer, 
hogy elitéli a Trianont, de a jobboldal, 
amely — nagyon okosan — nem tud 
bírni ezen tessék—lássék kijelentésnek 
komolyságában, csak nevetéssel válaszol 
a nemzetközi hazafiaknak.

Igen nagy baj az is, hogy a mi Ncp- 
szavánk túlságosan kidomborítja azokat a 
kulisszatitkokat, amelyek a vörös nemzet
közi alapon beszervezett munkásság és a

maga rendezetlenségét, hogy keményebb 
kifejezést ne használjak, már a miniszter
elnöknő ő Excellentiája, a múltkori tanács
kozás alkalmával figyelmeztetni méltózta- 
tott, a maga személyére, hogy utóbbi 
látogatása alkalmával, derűt állapotban 
találta, ruházata pecsétes, ábrázata boros-, 
tás, kezei piszkosak, körmei gyászsze
géllyel ellátva, szóval az ön szürke szeny- 
nyes alakja, árnyékot vet az én tündöklő 
pályámra is, szálljon magába, mert ha nem 
javul, akkor fel is ut, le is ut, megértette?

Apa: (siránkozó hangon) Édes 
anyukom...

Anya: Ne fraternizáljon, ha sza
bad kérnem!

Apa: Nagyságos Képviselőnő, a 
katastrofális felfordulás előtt, mikor még 
édes anyukomnak....

Anya: Ha nem szünteti be sértő 
frazeológiáját, megvonom öntől a szót.

Apa: Tehát a katastrofális szerep
csere előtt, mikor én mertem a ház urá
nak vallani magamat, a 25 §. megszorí
tásával, vagyis az ön háta mögött, akkor 
még a Nagyságos Képviselőnő ur spe, 
volt kegyes házamat vezetni, rendben 
tartani, igaz, hogy bölcs közigazgatása 
alatt állott, egy szakácsnő, egy komorna 
szobalány, mindenes és kifutó leány, mire 
mikor nagyot fordult a világ és mi, sze
rencsétlen férjék átvettük a háztartást 
összes apró-cseprő gondjaival és teendő
ivel, a hölgyek semmiféle segítséget nyúj
tani, de még inaugurálni sem hajlandók.,,
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zsidóság érdekeit összefűzik. Hogy a 
pártsajtó előtt minden gyűlöletes, ami 
keresztény és magyar és sokszor csak 
úgy ömlik a gyalázkodás árja mások előtt 
szent eszmékre és személyekre, de viszot 
minden dédelgetett és kímélendő, ami a 
zsidóságra vonatkozik (még ha nagytőke 
is az), ez nem jó taktika. Antiszemitiz
mushoz vezet ez és egyszer gondolkozni 
talál a magáraeszmélő magyar munkás 
szociáldemokrata szárnya, ami azt jelenti, 
hogy kiürül a szakszervezet is, meg a 
pártkassza is. Ne'hajtsuk tehát ilyen ügyet
len módszerrel az ébredők malmára a 
vizet, mert igen fog az fájni a frakció
nak, ha ők találnak utoljára nevetni.

Elmondhatok egy esetett, ami.ve
lem történt, de más-más alakban automa
tikusan szokott ismétlődni. Mikor a car- 
diffi bányákban közel 200 ember vesz
tette életét és árvák, özvegyek százai 
borultak örök gyászba, a tragikus eset
ről néhány sorban számolt be a pártsajtó. 
Ellenben, hogy valami Block Adolfot a 
bécsi sibolás miatt lefüleltek, sőt azon
felül azt a rongyos nehányezer dollárt is 
elvették szegénytől, amit egyetlen utján 
keresett volna, erről egy hétig minden
nap két hasábot kellett a pártsajtóban 
olvasnom. Vájjon csoda-e Szerkesztő 
Uram, — hogy a hét végén összeölel
keztem hu nőmmel és kisfiámmal, hogy 
együtt sirassuk meg a szerencsétlen Block

A Stefánia közgyűlése.
Április hó‘ 9ién d. u. fél 6 órakor 

tartotta meg ezen egyesület a választ
mányi. ülést, mely után 6 órakor évi köz
gyűlés volt. Dr. Förster Kálmán polgár, 
mester, elnök megnyitó szavai után Sz. 
Jiger Mariska olvasta fel a jegyzőköny
vet, majd Horváth László űgyv. igazg. 
számolt be az egyesület egy évi eredmény
dús működéséről. A tartalmas beszámo
lóért meleg köszönetét szavazott a köz
gyűlés a fáradságot nem ismerő és tiszt
ségét kiváló szakértelemmel betöltő igaz
gatónak. Ezután Szenes Arnold egyes, 
pénzt, olvasta fel a jelentést, melyért a 
közgyűlés köszönetét mondott.' A köz
gyűlés megelégedéssel vette tudomásul 
a Stefánia helyi vezetőjének Dr. Förster 
Kálmánnak atyai támogatását, az orvo
soknak és védőnőknek ügybuzgalmát és 
örömmel vette tudomásul a zagyvapálfal- 
vai fióknak felállítását, mely elsősorban 
Dr. Soltész József főorvos érdeme. Ezen 
fióknál Zsumbera Ella védőnő, jelölt al
kalmaztatott. A 3 évre választott tisztikar 
mandátuma lejárt, a vezetőség lemondott 
és e/y jelölő bizottság visszavonult, hogy 
az uj tisztikar listáját összeállítva, a köz
gyűlés elé terjessze. A jelölő bizottság 
ez elnöki székre újból Dr. Förster Kál
mánt jelölte, aki ezen tisztséget nem 
akarta vállalni, hanem javasolta, hogy a 
sokat fáradó Horváth László tanácsnok, 
űgyv. igazgató választassák meg elnöknek.

A közgyűlés minthogy nagy lelke
sedéssel ragaszkodott mindkét vezetőjé
hez, úgy oldotta meg a polgármester ál
tal tett javaslatot, hogy Dr. Förster Kál
mánt kérte elnöki tisztségének további 
megtartására és melléje ügyvezető társ-

Anya: Nanűl *
Apa: Egy szerencse mégis van a 

dolognál, hogy' Nagyságos Asszonyom, 
még az uj aera — ránk férfiakra’való — 
szakadása előtt, volt kegyes, édes gyer
mekeinket világra hozni, mert őszintén 
bevallom, nem tudom, “fniképen bonyolí
tottam volna le, ezt a Nobel dijra méltó 
mélyen az elébe vágó procedúrát.

Mert, ha már tagadják a feministák, 
hogy csakis az asszony, született erre és 
évezredek óta ez a felfogás beleoltódott 
az emberek vérébe és egész lényébe, jo
gos a férfiaknak az a követelménye, hogy 
legalább egy, -ezt az átmenetet lehetővé 
tevő, valami előkészítő, elméleti és gya
korlati tanfolyamot állítottak volna fel, 
a szerencsétlen férjek rendelkezésére.

Anya: Kitűnő svádája van és be
látom, hogy valamikor csodáltam impo
náló szónolci tehetségét, de most kikéiem 
magamnak a maga rossz vicceit, ne em
lékeztessen visáza, a régi, hál’ Istennek 
a lomtárba került, elavult és tarthatatlan 
volt állapotokra, a férfiak basáskodására 
és az asszonyok elfelejtett kálváriájára.

Jegyezze meg magánaki hogy igenis 
a múltban történt igazságtalanságokat, 
gyökerestül kiküszöböljük, és Darvin mes
ter theoriáját alapul véve, mely szerint, a 
majomból égalji, táplálkozási, hőmérséki 
és más viszonyok behatása folytán, év

urat, de az árvákról már régen el is fe
ledkeztünk?

Sokszor felötlik előttem a kérdés: 
ki áll hát igazában közelebb a pártsajtó 
szivéhez, Block Adolf-e, vagy pedig én? 
Valahogy úgy vagyok az egész dologgal, 
mint az elöregedett férj a Szép Heléna 
cimü színdarabban. Óriási lámpással jár 
körül a színpadon és könnyelmű életpár
ját egy idegen férfi karjaiban pillantja 
meg. Erre közderültség közt igy elmél
kedik: Sokan egész biztosra mondták, 
hogy megcsal a feleségem, de nem hit
tem. Most már nagyon is kezdek gyana
kodni. — Azt hiszem, az én részemről 
is elkelne már az erősebb gyanú.

A pártsajtó körül tehát sok hiányos
ság tapasztalható. Annyira nyilvánvaló 
az, hogy nem magyarázok tovább, mert, 
akinek csak egy csepp lángesze is van, 
biztosan velem érez,

Jól tette Szerkesztő Uram, hogy 
olyan szépen kipellengérezte az Abend 
szocialista lapot, amelynek proletár szer
kesztői milliárdokat kaptak a nagytőké
nek teljesített kitűnő szolgálataikért. Bi
zony szép kis demokrata világbotrány, 
majd kisül a szemem miatta a keresztény
szocialisták előtt. Vagyok önnek, mint 
a tisztakezü magyar sajtó buzgó harco
sának kiváló tisztelője:

Tarjáni András 
felvilágosult fémmunkás

elnökül Horváth Lászlót választotta meg. 
Ezután elnök bejelentette, hogy a nép
jóléti minisztertől egy építési kölcsön ki
eszközlésére fognak lépéseket tenni, hogy 
a Stefánia működéséhez méltó saját he
lyiségébe költözhessen. A megjelentek 
nagy lelkesedéssel vették tudomásul a 
bejelentést. Megállapítjuk azonban, hogy 
a jelen közgyűlés közönsége is azon né
hány közismert jótékonykodó és agilis 
tagból állott, akik mindig kitartottak az 
eszme mellett, különösen a hölgyek, Dr. 
Förster Kálmánnéval élükön. Az uj veze
tőség a következőkép választatott meg. 
Elnök Dr. Förster Kálmán, űgyv. társelnök 
Horváth László tanácsnok; alclnök Pro- 
hászka Lajos és Dr. Pitta Lipót; titkár 
Reguly Lajos; ügyész Dr. Polatschek Ár
min; pénzt. Szenes Arnold; ellenőr Mihály 
Antal; jegyző Sz. Jflgcr Mária, Választ
mány: Bálázsovits Antalné, Dr. Bellák 
Gyuláné, Dr. Csengődy Lajosné, Dr. Förs
ter Kálmánné, Dr. Kovács Józsefné, Fe- 
hérváry Józsefné, Chmely Ilonka, Gergely 
Jánosné, Horváth Lászlóné, Köntzey Fe- 
rencné, Krajcsovics Gyuláné, S. Koháry 
Angyal, Liptay B. Jenöné, Mancher Fri- 
gyesné, Moticska Nándorné, Pallay Gusz- 
távné, Pántyik Árpádné, Dr. Perényi Lász
lóné, Puschmann Cyuláné, Rasovszky 
Gyuláné, Szántay Istvánná, Szauer An- 
dorné, Fischer Ferencné, Szabó Dezsöné, 
Dravutz Antalné, Karattur Antalné, Dr. 
Varga Kálmánné, Pénzes Zoltánné, Becz- 
ner Pál, Horváth László, Upponyi József 
Lapsánszky János.

Hírek és különfélék.
Áldozócsütörtökre. A közelgő 

áldozócsütörtök előtt kegyeletes lélekkel 
gondol a keresztény világ arra a 40

ezredek leforgása alatt, meglett az em
beri lény a mai mivoltában, remélem és 
bízva bízok a jövőben, hogy sikerülend 
corrigálni, a természet, semmivelsem in
dokolható és csakis a teremtés idejében 
uralkodott nagy Chaos alkalmával csúsz
hatott be ez a rettenetes tévedés, mely 
a férfinemet kiválasztotta, égig emelte, 
mig az asszonyi, illetve a női nemet kár
hoztatva, a férfiak rabszolgájává sújtotta.

No hát vegye tudomásul, minden
féle eszköz áll ma rendelkezésünkre, mint 
teszem azt, Röntgen, Kékfény, Fiuzen, 
Rádium, Thorium, és a mindenféle Ar- 
ganotherápiás armamentum, melyekkel a 
halottakat is képesek vagyunk felébresz
teni, a Bicsérdysmus embere csupán le
vegőből él, neki már gyomor nem is kell 
hát hogyne sikerülne a női és férfinem 
gyökeres átváltoztatása?!

Apa: Nagyságos képviselőnői En
gedje meg, hogy az imént mondottakra 
reflectálva, csodálatomnak és elismeré
semnek adjak kifejezést először és utol* 
tár*. Én eddig nem tudtam, hogy az em-l 
>er családfája a majomig, vagy ezen túl 

levő homályos korszakba nyúlik bele, 
csodálom Nagyságod ethnograíiai, de
mográfiái és fejlődéstani mély ismereteit 
készséggel és mély rezignacióval húzó
dom vissza a konyha és a női budoár, 
szűkén szabott misztikus, de annál ma

napra, melyet megalapítója Jézus Krisz
tus főitámadása után még itt a földön 
eltöltött s végül ünnepélyes bucsuvétel 
után-felemelkedett a megdicsőültek tiszta 
örök szép hazájába. Ha visszatekintünk, 
az isteni Megváltónak tninL embernek is 
mérhetetlenül nagyszabású egyéniségére 
önkénytelenül is az a kérdés merül föl 
elménkben, vájjon mint ember mily ta
pasztalatokkal, benyomásokkal emelkedett 
fel erről az undok sártekéről az igazság 
és szentség örök ragyogásába? Mit ér
zett a világosság és szeretet nagymes
tere, mikor a körülötte fontoskodó hatal
masok álnok erkölcsi zsonglőrkpdését 
látta? Mit érzett mikor a páratlanul hit
vány csőcselék nép tajtékzó gyűlölettel 
a feszítsd meg-et kiáltozta? Ugyanaz a 
nép, mely vonzó egyéniségének, szivet 
és elmét kielégítő tanainak éveken át 
lenyűgözött bámulója, csodás iótetteinek 
élvezője volt. Mit érzett, mikor látta, 
hogy bírái jobb meggyőződésük ellenére 
ártatlanságának felismerése mellett Ítélik 
a meggyalázó halálra? Istenembernek 
kellene lenni, hogy ezekre a kérdésekre 
helyesen megfeleljünk. De állítjuk, hogyha 
Jézus ideális és lángeszű bár, de mégis 
csak ember lett volna, akkor az emberi 
romlottság körülötte tajtékzó örvényétől 
megundorodva megérdemelt sorsára 
hagyta volna az emberiséget. Ámde Krisz
tusban az emberi szempontokat vértele- 
nül túlszárnyalta és uralta az istenség és 
az örök Atyánál vállalt célkitűzés: a bű
neiben fetrengő emberiség megváltása. 
Ezért Krisztus imádásra méltóan nagy 
egyénisége nem megvetést, hanem szá
nalmat és mindent megbocsátó nagy- 
nagy szeretetet érzett romlottságunk iránt 
Ez a végtelen szeretet mondatta vele 
a kereszt györtelmei között: Atyám bo
csáss meg nekik, mert nem tudják mit 
cselekesznek. Feltámadása után azonban 
már a szeretet sem tudta visszatartani 
közöttünk. Elvégezte küldetését, sietett 
fölemelkedni, mert bizonyára nem valami 
isteni élvezet lehet egy abszolút tiszta 
értelemnek és végtelenül szent jellemnek 
belevegyülni emberi alakban az erőszako
sak, igazságtalanok, kizsákmányolok, ön
zők és irigyek hitvány kánkán táncába, 
melyet közönségesen emberi életnek ne
vezünk. Hogy lelkileg mi is feküdjünk 
emelkedni, megígérte az ő erősítő-Lelkét 
kinek segítségével és a magunk fáradsá
gával, az igazi krisztusi szellemnek a szi
vekbe, a társadalmi és gazdasági beren
dezkedésekbe való okos beerőszakolásá- 
val megalkossuk már itt magunknak azt 
az emelkedett hazát, melyben kevesebb 
az árvát és védtelenül kihasználtak Idő
előtti elsorvadása, kevesebb a durva önző 
felfogás uralma, ellenben a szeretet, igaz
ság, megértés és több az elégedetten 
mosolygó boldog ember. Erre az áldo
zócsütörtökre, erre a felemelkedésre ké
szüljünk szilárd keresztény és magyar 
összefogással. — rn —

Esküvő. F. hó 6-án vezette oltár
hoz Wolf József nagybátonyi bányamér
nök a Kazári templomban Csathó Mar- 
gitot, Csató Imre bányafőmérnök nővérét. 
A bányatelep munkásai ez alkalommal a 
kolónia bejárati hidjánál szép diadalka
put állítottak föl, földiszitve, azt virággal 
és lombokkal s úgy várták éljenzéssel 
volt üzemvezetőjüket, akit szerény disz-

gasztosabb intencióju keretébe és bár 
nem számítom magamat, Darvin theori- 
ája szerint, a majomtól származott em
beri kréaturáihoz.

Anya: Ezért az imparementáris 
kifejezésért erélyesen rendre utasítom és 
ha továbbra is ily mederben mozogni 
mer, elvonom öntől a szót és pénzbün
tetéssel sújtom.

Apa: Mégis meg kell jegyeznem, 
hogy szerény véleményem szerint, ön ős
nemes lehet, mert az imént jelzett kor
szakon túl eredetét leszármaztatni mél- 
tóztatik, én, mint szerény néhai polgár, 
pardon! (férfi hermafrodita jelölt) jelen
leg háztartásbeli vice alkalmazott, min
denes jelölt létemre megelégszem, ha 
családfám ott kezdődik, ahol az öné meg
szűnik.

Anya: Maga egy arrogáns fráter, 
Nem öfül, hogy szóba állok vele, még 
heraldikai, paleologiai stb.... lógiai deduc- 
tiókat mer velem szemben fejtegetni.

Ez egyszer megbocsátom, agya lá
gyult tévelygéseit, de visssaesés esetében 
még az átmenetileg meghagyott privilégi
umaitól is meg fogom fosztani, lássa a 
következményeket, velem packázni nem 
leheti Mars a konyhába.

Dr. Soltész József

tingvált modoráért úgy elöljárói, mint 
munkásai mindnyájan tisztelték és szeret
tek. Az ifjú párnak mi is tartós boldog
ságot kívánunk.

Kultureat. Az R. K. Olvasókör 
vasárnap este 8 órakor tartja utolsóelőtti 
közművelődési estjét. Belépődíj nincs.

Bucauzáa! Mindazon jóbarátunk
nak és ismerősünknek, kiktől Baglyasal- 
járól való elköltözésünk előtt sajnála
tunkra el nem búcsúzhattunk, ezúton monr 
dunk „Isten hozzád“-ot. Bpest, 1926. má
jus hó 4. Némethy Géza és neje.

Köszönet; Az acélgyári ebédakció 
igen szép eredménnyel zárta le áldásos 
működését. Az acélgyári társadalom ál
dozatkészségéből eredő, a legnagyobb 
szükség idejében kiosztott 1.657 ebéddel 
nagy mértékben enyhítette a szükséget 
szenvedő ártatlan gyermekek nyomorát. 
Azért az őszinte szívből nyújtott adomá
nyokért, és az akció megszervezéseért, a 
segélyezett iskolás gyermekek nevében 
ezúton mondunk hálás köszönetét a ne- 
messzivü adakozóknak s az Acélgyári 
Nőegyletnek. Acélgyári iskolaszék.

A Magyarországi Kárpát- 
egyeaÜlet helybeli osztálya f. évi má
jus hó 16-án kirándulást rendez a bárnai 
Nagykőre, vezető: Dr. Dornyay Béla. In
dulás reggel 6 órakor a zagyvái rakodó
ról. Részletesebb terv hirdető helyeinken 
a jövő hét folyamán lesz közzétéve,-vala
mint a Munka 15-i számában. Minden
kit szívesen lát az elnökség.

A Salgótarjáni Iparteztület 
Rákóczy ünnepélye. F. hó 9-én (va
sárnap) esti 8 órai kezdettel tartja a Sal
gótarjáni Ipartestület Rákóczy ünnepélyét, 
amelyen Upponyi József salgótarjáni hit
tanár fogja az ünnepi beszédet mondani. 
Belépődíj nincs vendégeket igaz magyar 
szeretettel látunk.

Felűlfizettek a Magyar Es
ten (folytatás) Wagner Rezső bigazgató 
100.000 K., Dravucz Antal bányaigazgató 
60.000 koronát.

Országos Magyar zarándok
lat Rómába éa LourdeSba. A ma
gyarok részvétele az chicagói euharisz- 
tikus kongresszuson. Az Országos Kato
likus Szövetség május 14-én három cső-” 
portban indítja útnak az ezidei zarándok- 
lását. Az első két csoport Olaszország 

•szenthelyeit és Rómát keresi fel, a har
madik csoport pedig a fenti programon 
kivül Lourdésba is zarándokol, Ut iránya 
az I. csoportnak a következő: Budapest- 
Velence- Firenze- Róma és vissza ugyan
ezen az utón, a II. csoport útiránya Ve
lence- Firenze- Róma- Nápoly- Pompei- 
Torreannunzita- Sorrentó- Pádua és visz- 
sza, a III. csoport útiránya: Budapest- Ve
lence- Firenze- Róma- Génua- Hascllesi- 
Tarancón- Cette- Toulouse- Lourdes- 
Limpias- Lequiectió- Nizza- Milánó- Padua 
és vissza. Az I. csoport részvételi dijai: 
1,800.000-tól 5,500.000-ig, a II. csoport 
részvételi dijai: 4,OOO.OOO-tól 9,500.000-ig, 
III. csoport részvételi dijai: 4,800.000-tol 
6,800.000 koronáig. Mind a három cso
portba való részvételre az Országos Ka
tolikus Szövetség központi irodájában 
(Budapest IV. Ferenciek tere 7. HL lépcső 
I. emelet 8.) személyesen vagy Írásban 
lehet jelentkezni. Az Országos Katolikus 
Szövetség a junius 20—24 napjáig Chi
cagóban rendezendő euharisztikus kong
resszuson a magyarok részvételét bizto
sította: A magyar csoport junius 7-én 
reggel 7 órakor indul el Budapestről.

Megjelent a keresztényaaod- 
aliaták országos politikai heti
lapja a „Népakarat." A keresztény
szocialista egyesületek országos szövet
sége kiadásaiban jelent meg máj. 1-én a 
Népakarat. A lap a keresztényszocialista 
eszméknek propagálója. Foglalkozik az 
az aktuális politikai kérdésekkel, főleg a 
szociálpolitikai kérdések nyernek benne 
széleskörű megvitatást. Hírek közül csak 
az általános érdekűeket hozza, ezenkívül 
szépirodalmat is ad olvasóinak. A lapot 
Kocsán Károly, Székely János, Movik 
Zsigmond szerkesztik. Budapesten adják 
ki, hetenkint jelenik meg. Ára egy évre 
100000 korona. A keresztényszocialis 
eszmék és mozgalmak iránt érdeklődők
nek nélkülözhetetlen.

• Várnai képviselőtestületi 
közgyűlés volt múlt hó 28-án amelyen 
a képviselőtestület megalakította a jog
ügyi bizottságot. Elhatározta a vizveze- 
téki előmunkálatok folytatását s a róm. 
Kath. Kör környékének rendezését. A 
nyilvános illemhely építését Neuhold An
tal építész kapta meg, mig a járványkór
ház épitési pályázatát a helybeli épitő* 
munkások szövetkezete nyerte el. Egy 
csomó telekvásárlás és házeladás szerző
désének jóváhagyása után '• gyepmestsri
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Polgármesterünk-jelentése a munkátlanság elleni akcióról.
Dr. Förster Kálmán polgármester 

városunk és vidékén fennálló munkanél
küliség és nyomor enyhítése érdekében 
több napos bpesti utján oly eredmények
ben gazdag munkát végzett, amihez ha
sonlót városunk életében nem ismerünk. 
A polgármester fáradságos útjáról vissza
térve, azonnal közgyűlést hivatott össze, 
melyen a következő jelentést terjesztette 
a közgyűlés, elé. Jelentését, mint rendkí
vül fontos esményt, egész terjedelmében 
városunk közönségének e helyen hozunk 
tudomására:

Mélyen tisztelt Képviselőtestület:
Köztudomású, hogy a helybeli mun

kásság körében egy szándékolt és rész
ben megvalósított demonstrációkkal pá
rosult mozgalom indult meg oly irányban, 
hogy a dolgozni akaró munkások munká
hoz s ilyen formán kenyérhez jussanak.

Hangsúlyozni kívánom, hogy köte
lességemnek tartottam már hónapokkal 
ezelőtt a m- kir. kormány figyelmét fel
hívni arra, hogy a munkanélküliség Salgó
tarjánban katasztrofális és pedig elsősor
ban a munkásság körében, de azonfelül 
renkivül súlyos a többi foglalkozási ágak, 
nevezetesen az iparosok és kereskedők 
körében is.

Ily irányú számos felterjesztésem a
• város irattárában rendelkezésre áll, ez 

ügyben a vármegye főispánjával együtt 
több Ízben s legutóbb 2 héttel ezelőtt is 
személyesen tettünk a kormánynál jelen
tést s maga a képviselőtestület is hozott 
már előterjesztésemre ez ügyben vágha- 
tározatot.

A munkásság említett megmozdulása 
erősen alátámasztotta a hatóság törekvé- 

, sét és jelentésemmel a legutóbbi három 
napon Budapesten folytatott eljárásaim 
eredményét óhajtom a t. Képviselőtestü
let előtt ismertetni.

Elsősorban Dr. Vass József népjó
léti és munkaügyi m. kir. miniszter úrhoz 
fordultam s itt mindjárt ki keli emelnem 
azt, hogy Önagyméltósága a legnagyobb 
szeretettel tette magáévá elöterjesztése- 

. met és gyorsan, eredményesen és erélye- 
‘ sen intézkedett különféle ügyeinkben. 
. Meg kell / állapítanom azt, hogy ,a nép

jóléti miniszter ur a legnagyobb mérték- 
, ben kiérdemelte Salgótarján város közön

ségének nagyrabecsülését, háláját és kö
szönetét.

A kormány többi tagjánál is eljár
tam az intézkedést igénylő actuális ügyek
ben s ügyeink ott is a legnagyobb megér
tésben részesültek.

Hálás kőszénét illeti Dr. Sztra* 
nyavszky Sándor főispán urat is, ki ezen 
alkalommal is szívvel és lélekkel mellénk 
állott és nagy befolyással a tőle meg
szokott, fáradhatatlan agilitással elősegí
tette ügyeink sikeres elintézését, valamint 
köszönet illeti Dr. Baross József alispán

• ■ urat is, ki különösen a ceredi ut építése
ügyében fejtett ki eredményes tevékeny
séget.

2’/z napi szakadatlan tanácskozás

telepnek a palackgyár melletti területre 
való áttételét határozta el a közgyűlés, 
mig a vásárok kérelmezése egyenlőre le
került a napi rendről. — F. hó 6-án d. 
u. a városháza tanácstermében rendkívüli 
ülést tartott a város képviselő testületé. 
A tárgysorozat szerinti egyetlen pont 
az országszerte ismert nyomora bányá
szainknak. E tárgyban Dr. Förster Kál
mán polgármester mondotta el elsőnek 
beszámolóját a bpesti miniszterközi tár
gyalásairól. A jelentést teljességében la
punk más .helyén közöljük. A jelentés 
után, amely a képviselőtestületet nagy 
megnyugvással töltötte el Liptay B. Jenő, 
kormányfőtanácsos mondott köszönetét a 

1 polgármesternek fáradozásaiért, amelyet 
önzetlenül, eredményesen végzett Salgó
tarjánért és Salgótarján nyomorgóiért. Az 
egész képviselőtestület nevében mondott 
szavak tényleg az egész képviselőtestület 
érzéseit fejezték ki. A polgármester meg
hatva mondott köszönetét a figyelemért, 
mely után a tanács javaslatát a két és 
fél milliárd építkezési hitel felvételét il
letve garantálását egyhangúlag megsza- 

, vazta a képviselőtestület felhatalmazva a 
polgármestert és két tisztviselőt a kölcsön

• ügylet lebonyolításával. Ezután a képvi
selőtestület. a várősi uszoda bérletével 

l foglalkozott.
Ünnepély. F. hó 16.-án nagy ün

nepségre készül az Acélgyári Olvasóegy
let. Távozó elnökétől, Wabrosch Béla fő-

részleteit nem ism ;rtctem s csak azok 
eredményét vagyok bátor -felsorolni,

A kereskedelmi miniszter urnái a 
főispán ur járt el. A miniszter ur intéz
kedett, hogy a külföldről hozatott szén 
vám tarifája l°/o.-ról 4°/o.-ra emeltessék fel.

Megigérte, hogy javaslatot terjeszt 
a minisztertanács elé a vasúti széníuvar 
árának különösen távolabbi helyekre való 
leszállítása iránt.

Az államvasutak szénrendelését az 
itteni bányavállalatnál napi 6 vagonnal 
felemelte és további rendelést is kilá
tásba helyezett.

A kereskedelmi miniszter ur azon
felül 27* milliárd koronát folyósított a 
zagyvaróna-ceredi ut kiépítésére és to
vábbi 2‘/t milliárdott helyezett kilátásba 
folyó évi szeptember hó l.-ére. Ez az 5 
milliárd kölcsön a vármegye rendelkezé
sére fog bocsáttatni s egyelőre 1—2 évig 
annak kamatait a megye, illetőleg az ér
dekeltség fogja viselni, de a kereskedelmi 
miniszter ur biztató Ígéretet tett arra, 
hogy ezt az utat stratégiai jelentőségé
nél fogva az állandó úthálózatba fogja 
felvenni.

A pénzügyminiszter ur intézkedett, 
hogy a salgótarjáni adóhivatal építkezése, 
melynek költsége az állami költségvetés
ben biztosítást nyert, már folyó hó 
végén defacto kezdetét vegye. E végből 
a közszállitási szabályrendeletben előirt 
15 nap helyett 8 napi pályázati terminust 
tűzött ki s a julius hó 1.-én esedékes 
költségvetési fedezetre más alapból adott 
előleget- .

A helybeli járásbirósági épületnek 
költségeire csak az építkezési összeg cse
kély hányada volt a folyó £vi költségve
tésben biztosítva. Vass Őexcellenciája in
tézkedésére és miután ő a 2 és fél milli- 
árdot kitevő összeg fedezetére saját tár
cája terhére kölcsönként garanciát vál
lalt, a járásbíróság építkezése előrelátha
tólag folyó évi junius hó közepén veszi 
kezdetét. Ez irányban a remélhető ked
vező végleges döntés a holnapi minisz
tertanácson fog megtörténni.

Ugyancsak a holnapi minisztertaná
cson fog a népjóléti miniszter ur előter
jesztést tenni az iránt, hogy rendeltessék 
el a csendőriskola és az államrendőrség 
épületének tervezése és költségvetése s 
ha ez elvben elhatároztatnék, kilátásunk 
van arra, hogy ez a két építkezés együtt, 
vagy külön-külön épületben, még a folyó 
év őszén kezdetét veszi.

A munkás küldöttségnek megígért 
egy milliárd építkezési hitelt, a népjóléti 
miniszter előterjesztésemre, 2 milliárdra 
emelte fel. A erre vonatkozó rendelet 
birtokomban van s ezen ügy részleteit a 
tárgysorozat tárgyalása alkalmával fogom 
ismertetni.

A pénzügyminiszter urnái eljártunk 
arra nézve is, hogy az O.*F.B. által kiutalt 
telkek tulajdonosai olcsó kölcsönben ré- 
szesittessenek oly célból, hogy kis házai
kat felépíthessék. Ez az u. n. „Hadik

mérnöktől, ki 26 éven át volt az Olva
sóegyletnek mindenki által tisztelt és sze
retett elnöke kíván méltó módon búcsút 
venni. Hogy ki volt az Olvasóegyletnek 
Wabrosch Béla főmérnök, azt széles kö
rökben tudják még azok is, kik az ő ked
ves egyéniségével szoros összeköttetésben 
nem voltak. Az egylet felvirágoztatása 
körül szerzett elévülhetetlen érdemeit 
óhajtván az egylet vezetősége megörökí
teni, — rendezi azon búcsú ünnepélyt, 
melynek sorrendje a következő: Délelőtt 
az Olvasóegylet, a gyári zenekar és a 
meghívott testületek képviselőinek kísére
tében zászló alatt, testületileg, a róm. kath. 
templomba istentiszteletre kivonul, — 
Gyülekezés az Olvasóegylet előtt; indulás 
fél 10 órakor. 2. istentisztelet után fél 12 
órakor az egylet nagytermében díszköz
gyűlés, melynek keretében az elnök úr 
olajba festett arcképe lesz leleplezve. 3. 
díszközgyűlés után bankett, a Tisztikaszinó 
játéktermében. 4. Este 8 órai kezdettel 
díszhangverseny az Olvasóegylet nagyter
mében. Laurisin Lajos operaénekes és 
Dankó Aladár zongoraművész szives köz
reműködésével. — Kérjük a mélyen tisz
telt me'ghivott vendégeket és egyesülete
ket, hogy a banketten való résztvételü- 
ket M személyszám megadásával, az egy
let gazdájának Malomhegyi Gyulának leg
később május 12-én estig bejelenteni szí* 
veskedjenek. 1 teríték ára: fél liter bor
ral és vízzel 48.000 korona.

akció*4 még csak most van keletkezőben 
s azt a pénzügyminiszter ur nem Ígér
hette meg{ hogy az összes igények kielé- 
giltessenek, de kilátásba helyezte úgy ö 
mint Vass önagyméltósága, hogy a 120 
salgótarjáni érdekelt közül legalább 
20—30 fog ehhez a feltételeiben még 
meg nem határozott kölcsönhöz jutni. Itt 
a hadiözvegyek és hadirokkantak igénye 
elsőbbségben fog részesülni.

Folyó hó 4-én a népjóléti miniszter 
ur értekezletet tartott a salgótarjáni mun- 
nanélküliség enyhítése ügyében, mely ér
tekezleten a főispán úrral én is résztvet- 
tem. A cél az volt, hogy azon munka
nélküliek részére, akik a fent felsorolt és 
kb. 15 milliárd koronát kitevő építkezé
seknél foglalkoztathatók nem lesznek, 
máshol szereztessék munkaalkalom.

Az értekezlet eredményeként az ár- 
mentesitő társulatok vezetősége megigérte 
hogy módjában lesz a munkások egy ré
szét — néhány százat —, foglalkoztatni 
azon partvédő és töltésmunkálatoknál, 
amely földmunkák az ország különböző 
helyein folyamatban vannak. Ezenkívül az 
állami erdei üzemeknél Miskolcz környé
kén foganatosítandó útépítésekhez ugyan
csak tőlünk fognak munkást igényelni. 
Ezen Ígéretek alapján a földmivelésügyi 
minisztérium a mai nap folyamán a Be
rettyó szabályozási munkálatokhoz 50, a 
Győr melletti szigetközi ármentesitő mun
kálatokhoz pedig 40 munkás utbainditá- 
sát kérte tőlem távbeszélőn s ugyancsak 
távbeszélőn értesítést kaptam arra, hogy 
ezen munkások részére az utazási szabad
jegyet a népjóléti miniszter ur interven
ciójára a Máv címemre már el is küldte. 
Ez a 90 munkás tehát már holnap útnak 
indítható. A jelentkezésre szóló felhívás 
dobszó utján már közhírré tétetett.

Ugyanezen az értekezleten tette 
Vass Önagyméltósága azon kijelentést, 
hogy rendeletct szándékozik kibocsátani 
mely szerint mindazon bérházakban, me
lyek központi fűtésre vannak berendezve 
annak használatbavétele el lesz rendelve 
s ily módon tekintélyes mennyiségű ha
zai szén lesz felhasználható. Ugyancsak 
Önagyméltósága óhajtja kötelezni az ál
lami üzemeket és közhivatalokat arra, 
hogy fűtési szükségleteiket hazai szénnel 
lássák el. A földmivelésügyi miniszter 
urnák pedig felfogja hivni figyelmét arra, 
hogy az Alföldön szokásos szalmával és 
trágyával való fűtéstől a lakosság til
tanék el. .

Mellőzve azon eljárásaim felsorolá
sát, amelyek sajnos eredménnyel nem 
jártak, remélem, hogy az elrendelt és 
tervbevett intézkedések legnagyobbrészt 
meg fogják szüntetni az áldatlan munka
nélküliséget.

Addig is pedig, amíg ezen munká
latok megindulnak, hatalmas segítség lesz 
a magyar Vörös Kereszt részéről megin
dult azon akció, melynek eredményéhez 
képest egy vaggon lisztet és 500 méter 
vásznat a népjóléti miniszter ur már út
nak is indított s melyhez a Vörös Ke
reszt még további 2—3 vaggon lisztet 
helyezett kilátásba. Ezen szeretetadomá- 
nyok felosztását a Vörös Kereszt orszá
gos elnöknője Lukács Sarolta őnagysága 
személyesen fogja vezetni.

Óly célból pedig, hogy a kiosztásra 
kerülő élelmiszerek és ruhanemüek lehe
tőleg igazságosan osztassanak fel és kü
lönösen azon célból, hogy a munkára je
lentkezők családtagjaik száma szerint 
megfelelő munkahelyekre és gyorsan el- 
dirigáltassanak, félsőbb utasításra is egy 
irodát szerveztem meg, mely Horváth 
tanácsnok ur vezetésével és egy városi 
és a főszolgabiró ur által kirendelt járási 
tisztviselő bevonásával remélem alkalmas 
lesz arra, hogy az ez ügyben szükséges 
administratiót gyorsan és lehetőleg min
den bürökratizmustóL-mentesen lássa el. 
Természetes, hogy ezen iroda működését 
én is áldandó éber figyelemmel fogom 
ellenőrizni.

Ezekben voltam bátor a munkanél
küliség enyhítése tárgyában tett intézke
déseimről beszámolni és tisztelettel kérem 
jelentésem tudomásul vételét.

A nagy ovációval fogadott bejelen
tés után megmozdult a részletes tárgya
lás a nyomor és munkanélküliség enyhí
tése érdekébe.

A Vörös Kareszt Egylet elő
adása a moziban. Április 30-án nagy ér
deklődés mellett tartotta meg nagy fon
tosságú előadását Dr. Clementisz Kálmán 
városi tisztiorvos, a tüdővész betegségről 
előadását vetített képekkel illusztrálta, 
melyekkel a gümőkór egyes elfajulásait 
tárta a közönség elé, mely eddig soha 
nem tapasztalt módon töltötte meg' a

kiváló orvos előadásának hirére a helyi
séget. Az előadáson jelen volt Lukács 
Sarolta úrnő az orsz. Vörös Kereszt 
Egylet alelnöknője is, aki másnap a tiszti 
orvos kalauzolása mellett tanulmányozta 
városunk szegényebb sorsú lakosainak 
lakásviszonyait. Ezen látogatásnak meg 
is lett a nagy eredménye, mert az orsz. 
alelnöknő közbenjárásával nagyarányú 
mentőakció folyik városunkban, melyről 
más helyen emlékezünk meg.

A w muokáaközvetitéal akció 
eredményeképen pénteken este 90 mun
kást indíttatott útnak az ármentesitő tár
sulat. A földmivelésügyi minisztérium tele
fonon közölte, hogy hol van munkaalka
lom s az ezekre való jelentkezések a vá
rosházán folytak, ahol a munkára jelent
kezők ingyen jeggyel utazhatnak a ren
deltetési helyre. — Ezzel parellel folyik 
a nagycsaláduak, betegek és a munka- 
nélkül levők liszttel való élelmezése. A 
városháza az utóbbi napok alatt rendkí
vül forgalmas, a nagyarányú akció több 
munkaerőt foglalkoztat. — A Vörös 
Kereszt Egylet szivéről Lukács Sarolta ur- 
hölgy, alelnöknő vezeti az inségakciót, 
aki egy munkatársával személyesen irá
nyítja a segélyezést. Városunk lelkes 
hölgyei utón vannak, bejárják a bánya
telepeket is fZpálfalva, Andrásfatva, Bag- 
lyas), ahol felkutatják és azonnal utalványt 
is adnak a támogatásra szorulóknak. Ezen 
akciót a város vezetősége intézi élén a 
polgármesterrel, aki szünet nélkül fogadja 
a legkülönfélébb ügyekben hozzáforduló
kat és támogatást kérőkét. A járás te
rületén Veress Zoltán a főszolgabiró szin
tén megtette a szükséges intézkedéseket 
ugyanilyen értelemben, mint a ■ város
ban folyik. Jövő számunkban részletesen 
beszámolunk ama nagy teljesítményről, 
amelyről e pillanatban még teljes képet 
nem nyerhettünk, de annyit már megál
lapíthatunk, hogy a lebonyolítása ezen fe
lelőségteljes munkának nagyszerű kezek
ben van s a nyomott hangulat az utóbbi 
napokban igen megenyhült.

Színészet, özv. Miklósy Gábomé 
jól szervezett színtársulata megkezdte az 
előadásokat. A társulat tagjai csaknem 
ugyanazok, mint a múlt évben; a vidéki 
szinészgárda egyik kiválósága, a szimpa
tikus direktor, Miklósy Gábor nélkül, aki 
tavalyi eltávozásuk után néhány hétre, 
váratlanul elhunyt Halála nagy vesztesége 
a társulatnak s az özvegy nagy lelki 
erejére vall, hogy ennek dacára a gárda 
szét nem oszlott, sőt fokozott ambícióval 
igyekezik helyét megállani. hisszük, hogy 
ezt az ambíciót városunk szinpártoló kö
zönsége is honorálni fogja. Az „Alexandra44 
egymásután kétszer került színre, az előző 
este zsúfolt, a második estén télig telt 
ház előtt t. főnői''szerepet a társulat pri
madonnája a csengő hangú Turcsy Jolán 
kreálta nagy tehetséggel. Játékstílusa 
egyenletesebb, művészibb hangja mele
gebben csillogó lett s a magasabb régi
ókban is előnyösen érvényesül. Méltó 
partnere volt Sólyom a tengerész kapi
tány szerepében. Mellettük Eöri P. Gizi 
tűnt ki, a táncosnő szerepét kissé túlzásba 
vitte. Annál jobb volt azonban az Erdész 
leány főszerepében, amelyet nemes érzés
sel, lebilincselő modorban játszott meg. 
Megkell még emlékeznünk Ágothay és 
Radó alakításairól, akik a közönséget szí
nes, eleven játékukkal állandóan derült
ségben tartották. E darabban még na
gyon jó volt Turcsi Jolán cigányleány 
szerepében és Jávor Ervin József császár 
szerepében.

A Salgótarjáni Kőaaényánya 
Részvény társulat a hét folyamán tar
totta 58. évi rendes közgyűlését Bpesten 
Dr Chorin Ferenc elnöklete alatt. Az 
1925* év mérlegének alapján m-gtett 
összes indítványokat határozottá emelte 
a közgyűlés, városunk közönségét bizo
nyára érdekelni fogja e némi válsággal 
küzdő vállalatnak pénzügyi helyzete. Az 
összes üzleti kiadásoknak levonása és a 
különböző tartalékalapoknak bőséges 
gyarapítása után fenmaradó 32850026250 
Harminckét milliárdnyolcszázötvenké! millió 
stb. korona tiszta nyereségből 
osztalékra részvényenkint 32.000 korona 
a forgalomban, levő 910000 drb. részvény 
után tehát összesen 29120000000 fHtiszoa- 
kilencmilliárd) korona fordittatik.

Hölgyek figyelmébe. Modern 
kiállítású gumifűzőt kiváló orvosok által 
elismert szabású haskötőt, egyenestartót, 
csipőformálót készit mérsékelt árban. 
Weiszbergemé Salgótarján Erzsébettér 
476 szám.

360 drb. salgótarjáni részvényem 
van eladó. Érdeklődni levet: Novákyné 
Kisterenyc.
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Olcsóbban élhet az Uj Nemze
dék és Nemzeti Újság kedvezményes 
szelvényeivel. Saját érdekében cselekszik, 
ha az Uj Nemzedék és Nemzeti Újság 
„Olcsóbb Elet" szelvényeit beváltja.

Trockij vallomásai.
A szovjet hatalmasok közt úgy lát

szik kezdenek őszintébbek lenni. Látják, 
hogy egy állam csupa hazugságon nem 
állhat meg. így Trockij nemrég nyilatko
zott szovjet zsurnaliszták előtt. Ideje úgy
mond, hogy valótlan hírek nyilvánosságra 
hozását abbahagyják oly célból, hogy el- 
kerültessék annak látszata, hogy mindig 
kedvezőbb színben festik a valóságot a 
külvilág előtt.

„Ily hazug önámitásokat egy ideig 
alkalmazhattunk a külföld becsapására, 
de végeredményben ezzel mitsem érünk 
el." Ily nyilt beszédet Oroszországban már 
rég hallottak, amióta a bolsevisták a 
sajtó urai és minden nyilvános szónok 
terrorizáló!.

vSaját tapasztalatomból akarok nek
tek (mondja Trockij) egy példát bemu
tatni. Gummiról van szó. Múltkoriban 
gépkocsi versenyünk volt, még pedig oly 
célból, hogy saját kocsiainkat és alkat
részeinket a külföldéivel ésszchasonlitsuk. 
E konkurenciáról szóló technikai jelen
tést a szovjet lapoknak is leadták. E je
lentés kiemelte, hogy ami gumink két
ségkívül rosszabb a külföldinél és hogy 
egyes esetekben egészen hasznavehetet
lennek bizonyult. És mit ir egy újság 
erről? Azt irja:“ „Ami gumink nem rósz- 
szabb a külföldinél és sok esetben annak 
kvalitásait felülmúlja."* „Nos elvtársak — 
üvöltötte Trockij — az én szememben 
ez teljes szemérmetlenség. Szociálista Ál
lamban élünk és a testi fenyítések meg
szűntek. De ha ezeket mégis megenged
nénk,* elsősorban fentjelzett eljárásnál 
kellene őket alkalmazni. Mert ha saját 
magunkat lóvá tartjuk egyszerűen s szo
cializmus munkáját ássuk alá. Ti persze 
ezerféle menstséget fogtok találni. Az 
lesz a kibeszéd, hogy nem ajánlatos a 
külföldnek fiaskókat tudomására hozni. 
Hogy az katonai érdemekkel ellenkezik... 
Bolondság! A külföldiek a végén mégis 
rájönnek az ilyenre. És kit csapunk be 
ekkor a valóságban? Munkásainkat és 
munkásnőinket, üzemeink és gazdaságaink 
vezetőit, a földmivelőket, a hadsereget 
saját magunkat. így pusztítjuk el önke
zűleg szocialista építményeinket. E hazug
ságokra támaszkodó eljárást tüzzel-vassal 
kell kiirtani. Helyébe,, lépjen a valódi és 
kitartó küzdelem, a munkaeredmény fo
kozásáért. K

-jr T. ezekután hallgatóit óvta, hogy 
gondoljanak Oroszország valódi vissza
maradottságra. Úgy gondolom, mondja, 
közel járok az igazsághoz, ha azt állítom, 
hogy mi tizszerte rosszabbul dolgozunk, 
mint az amerikaiak. Ez az oka annak, 
hogy a népjövedelem ott a 8—10 szerese 
az itteninek. Az Egyesült Államokban 115 
millió ember lakik szemben a mi szovjet 
Uniónk 150 milliójával és mégis az ame
rikaiak 10 szer annyi agrár és ipartermé
ket probukálnak mint mi. Ezek a számok 
lebegjenek az újságírók szeme előtt, anél
kül, hogy őket elcsüggesztenék. Arra 
nincs is ok". Az U. S. A. államok kapi
talista rendszerből fejlődtek ki, míg ná
lunk a szocializmus által adott esélyek 
már önmagukban is sokkal nagyobbak." 

Mindezek dacára hangsúlyozta T. 
hogy a szocializmus nem jelenti kizárólag 
a'kapitalista fosztogatók (Ausbeuter) meg
semmisítését. Hogyha a tömeg a foszto
gatók alatt jobban élne szabadabb volna 
anyagilag biztosabb helyzetben élhetne, 
mint a fosztogató, nélkül, akkor azt mon
daná a tömeg: ^Jöjjenek megint vissza 
kifosztóink." Rámutatott továbbá T. az 
alkohol veszedelmére. A munkásrétegek
ben ideges kimerülés jelei mutatkoznak, 
melyek' a forradalmi extázis következmé
nyei. így az alkohol lett volna hivatva a 
kimerülési tüneteket mulóvá teani. Erre 
vonatkozólag T. azt mondja: „Ez magya
rázza, hogy az alkohol utáni nagy keres
let a városi munkásságnál óriási. Ez a 
világtörténelem próbaköve. Ha mi az al
koholizmusnak elsősorban a városokban 
nem tudunk ellentállni, akor a szocializ
must az októberi forradalommal együtt 
fogjuk elinnil"

Hirdetmény
Közhíré teszem, hogy a Szénipari 

és Kereskedelmi r. t. tulajdonát képező 
és a Sebaj bányatelepen levő összes in

góságok a budapesti kir. Törvényszék 
végzése folytán 1926. május 12-én d. e. 
1 órakor kezdődő nyilvános árverésen a 
legtöbbet! Ígérőnek cl fognak adatni. 
Árverés alá kerülnek: használt bútorok, 
irodaberendezés, bánya felszerelési tár- 
Íryak, szerszámok, szivattyúk, gránitok 
urógamitura, hintó, kocsi, tizedes mér

legek, lóserszámok és egyéb ingóságok.
Az árverési vevő a vételáron felül 

köteles, a forgalmi adót is megfizetni.
Bővebb felvilágosítással szolgál Dr. 

Gádor Ferenc ügyvéd Salgótarján. — 
Budapest, 1926 április 20. — 

Dr. Vécsey Béla ügyvéd, 
vagyonfelügyelő. —

Nógrád és Hont közigazgatásilag 
egyelőre egyesitett vármegyék központi 
választmánya.

237-1926. kpv. szám.

Hirdetmény
Nógrád- és Hont közigazgatásilag 

egyelőre egyesitett vármegyék területén 
a nemzetgyűlési képviselőválasztásokról 
szóló 2200-1922. M. E. számú kormány
rendelet értelmében a központi választ
mány által elkészített ideiglenes választói 
névjegyzékek minden szavazókörben köz
szemlére lesznek kitéve 1926. évi május, 
hó 16. napjától 1926. évi junius hó 14 
napjáig bezárólag. Ugyanezen idő alatt 
a választókerületek székhelyeit képező 
Salgótarján és Balassagyarmat r. tan. vá
rosokban, Szécsény és Szirák nagyközsé
gekben, Rétság, Drégelypalánk közsé 
gekben és Nagymaros nagyközségben a 
(város) községházán közszemlére lesznek 
kitéve a választókerületbe tartozó össz- 
szes községnek ideiglenes választói név
jegyzékei is.

A megjelölt napokon a községi (vá
rosi) elöljáróság egyik tagjának jelen
létében délelőtt 8 órától 12 óráig a név
jegyzéket bárki megtekintheti.

Azok, akik a névjegyzék ellen a 
2200-1922. M. E. sz. kormányrendelet 
38. §-a értelmében felszólamlással élni 
jogosultak, felszólamlásaikat 1926. évi 
május hó 16. napjától ugyanezen hónap 
30-ik napjáig bezárólag a községi (vá
rosi) elöljáróságnál Írásban benyújthatják. 
A benyújtott felszólamlások benyújtások
tól kezdve 1925. évi junius hó 14. nap
jáig bezárólag a községi elöljáróságoknál 
ugyancsak közszemlére lesznek kitéve és 
azokra junius hó 14. napjáig ugyancsak 
az elöljáróságoknál Írásbeli észrevételek 
nyújthatók - be.

Junius hó 15.-én Salgótarján és Ba
lassagyarmat r. tan. városok polgármes
terei, valamint a községi és körjegyzők 
az ideiglenes névjegyzékeket a kihagyott 
és elutasítottak névjegyzékével az ellenük 
benyújtott felszólamlásokkal és észrevé
telekkel, továbbá a felszólamlások iktató
könyvével együtt közvetlenül küldönc 
utján a vármegye alispánjához beter
jesztik.

Figyelmeztetem a közönséget, hogy 
amely ideiglenes névjegyzék összeállítá
sánál a központi választmány egyeseket 
a névjegyzékből kihagyott, az ilyen név
jegyzékhez a kihagyottak névjegyzéke 
szintén mellékelve van.

Balassagyarmat, 1926 évi április hó 
Baross s. k., 

alispán, 
a központi választmány elnöke.

E
gyszerű, müveit falusi leány ki
sebb gyermekekhez ajánl
kozik, esetleg vidékre is. 
Cim a kiadóhivatalban.

Olcsón fotografálhat!
Könnyű fizetési feltételekkel 

olcsón szállít 

fényképezőgépeket 
FRIED é s NÁDOR 
Budapest, IV. Petőfi Sándor ucca 3.

Kérje ingyen a 26. számú
KÉPESÁRJEGYZÉKET
Nyomatott ,A Munka" könyvnyomdában Salgótarján. — Tulajdi Végb Kálmán.

V V átraszőllősi Hangya bolt- és 
la/1 kocsmakezelőt keres május 
III 25.iki belépésre 10 millió 
11 Mkészpénzovadékkal. Megjelenés 

előnyös, de nem dijaztatik.

Hirdessünk: A

MUNKA 
politikai 

hetilapban!!

Tisztviselőknek nagy kedvezmény 
Nyitva május 1-töl szeptember 30-igl

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-nál, Budapest, V. kerü
let, Erzsébet tér 8.. és az igazgatóság, 

CS1ZFÜRDÖ- Slovenskó.

Fáj a lába?
Na fáj a lába, úgy használja a már 

kipróbált
Kámforom 

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.

Kaplrtó: Főraktár Bopnár Jenő gyógy
szertár, Budapest, VII- Dob u- 80.

2 doboz ára postán a pénz előzetes be
küldésével 25.000 K., utánvéttel 

8000 K.-val több.

Rendelésnél
hivatkozni e lapra.

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

Ámen.

Nagyrabecsült Hölgyeim és Uraim
további

ÁRZUHANÁS
csak az udvaiban, cim Olcsó Mararadékvásár

Budapest, Király ucca 32.
Alapítva 1895 év. ,

Schifon, voile, divatgrenadin, szines 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 cloth 22.000 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., crcpe de chine 69.000 kor. 
szalmazsák 56000 kor., virágos vattapaplan 184.000 kor., egy garnitúra 
2 ágy egy asztalterítő összesen 250.000 kor., pohártörlő, vagy delén- 
kendő 9.800 kor., törülköző 11.800 kor., 2 m. hosszú fehérített lepedő, 
vagy fehér étkezőabrosz darabja 59.000 kor., kész paplanlepedö 
98.000 kor., zsebkendő 3.500 kor., himzett női ing, vagy nadrág 18.900 
kor., duplagalléros szines férfiing darabja 59.000 kor., rövid alsónad
rág 23.000 futószőnyeg 28.000 kor., további női, vagy férfi gyapjuszö- 

vetmaradékok minden elfogadható árban,
Poatal rendeléseket lelkiismeretesen teljesítünk.

VILÁGÁRUHÁZ
BUDAPEST NEMZETI SZÍNHÁZZAL SZEMBEN RÁKÓCZI ot 42 SZ.
Mielőtt vásárlásait eszközölné tekintse meg
VÉTELKÉNYSZER NÉLKÜL

DUSÁN FELSZERELT RAKTÁRUNKAT-
Dclain 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 portörlök — — — — — — — — — 7.000 K.
Kabátok coverket és gyapjú kelméből — — — — — 390.000 K. 
Delain ruhák legszebb fazon — — — — — — — 79.000 K.
lumper trikoselyemből — — — — — — — — 62.000 K.
Női ingek hímezve — — — — — — —• — — 21.000 K.
Pamutvászon — — — — — — — — — — 11.500 K.

Gyapjuszővetekbeu, selymekben kelengyékben nagy választék
VIDÉKRE MINTÁKAT KÜLDÜNK.


