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Városi közkórházat! .
A trianoni határok életünk, hányattatásunk
minden kicsiny momentumát befolyásolják.
Úgy ránknehezednek ennek n kis határszéli
városnak a mellére, hogy alig tud lélekzeni.
Atindeu berendezkedésünk, amely c vidék
föld és néprajzi helyzetére, sajátosságára
épült, uj elhelyezést, uj felépítést kíván. Uj
irányokat kivan ez a lelkeket nevelő, lelke
ket ébrentarló iskoláktól a legelemibb
anyagi, testi szükségletekig.
Ezek között az uj szükségletek között
kívánkozik toliunkra Salgótarjánnak egy régi,
régi óhaja: egy városi közkórház.
A trianoni határok előtt közelünkben fe
küdt Losonc, uj, modern berendezésű köz
kórházával, de most elszakítva a legköze
lebbi Pásztori van, amely azonban koránt
sincs berendezve oly nagy és távol . fekvő
vidék kórházi ellátására, mint amilyet most
kénytelen kiszolgálni. • Hiába vannak vá
rosunkban a nagyobb vállalatoknak minta
szerű kórtermei járványépületckkel felsze
relve. élükön a ^legkitűnőbb orvosi erőkkel,
ezek mégiscsak elsősorban saját vállalatbcliekkcL- törődnek s az egyéb polgárokat
csak a férőhely arányában vagy esetleg
egyáltalán nem veszik fel 1
A hely szűk volta megakadályoz, hogy
részletes, számszerű adatokkal foglalkoz
zunk, csak arra akarunk rámutatni, hogy
Salgótarján izig-vérig ipari gócpont a sérü
lések és egyes iparágak speciális betegsé
gének is gócpontja A járványok jóformán
sohasem fogynak ki, sőt a nehéz lakásvi
szonyok, az eléggé elhanyagolt építkezési
állapotok ebben egyelőre javulással sem
igen kecsegtetnek. Atár pedig ezek ellen
küzdeni, ezeket legyűrni véleményünk sze
rint csak egy kellő nagysággal; kellő berendezéssel és kellő vezetéssel biró közkór
ház tudnál
A nemzetgyűlés augusztus 24-iki ülésén
Györki Imre határozati javaslatára a lakás
építő törvényben biztosították a népházak,
kórházak, munkásbizlositó pénztárak felépí
téséhez szükséges építési hitelt. Kézenfekvő
volna városunk vezetőségének ez irányban
sürgősen orientálódni és a szükséges felha
talmazások megszerzése ufáp a megfelelő
léqgseket megtenni.
Orvosi testületünk hál* Istennek erősen
gyarapodott tisztán magángyakorlatot foly
tató orvosokkal is. ók legjobban tudják és

érzik, hogy a kórház mennyire szükséges,
mennyire nélkülözhetetlen I Emeljék föl ók
is ez. irányban szavukat, ók, akik az embe
rek testi
nyomorúságát nap-nap mellett
látják a maguk borzalmas meztelenségében.
Amint a nemzetek, országok kultúráját az
analfabéták számával szokták kifejezni, ami
ket viszont az iskolák száma és a tanerők
értéke befolyásol — úgy a nemzetek, népek
egészségi állapotát, friss erejét a beteg em
berek száma mulatja, amit viszont a kórhá
zak mennyisége és az orvosok önfeláldo-

zása, lurfása tud emelni vagy korlátozni.
Ha tehát Salgótarjánért — mint iskolákkal
hőven
ellátott városért, kultúrát termő
helyért harcolunk, azt sem akarjuk elhall
gatni, hogy kellő egészségügyi berendezé
sek hiányában az iskolák gyermekei elbete-

gesedhetnek, clcsenevészedhetnek. Fogjon
tehát össze minden tényező, hogy most a
kedvező alkalmat megragadva felépíthessük
Salgótarján egyik legszebb s legemberbarátibb épületét: a városi közkórházat I
Sz. I.

A salgótarjáni főgimnázium
megnyitása.

amikor a nemzetgyűlés letárgyalja az uj is
kolatípust s Salgótarján az elsők között lesz
az országban, ahol a bányatársulatok nagy
lelkűségéből megszületik a legelső reál
gimnázium.
Az intézetben különben is érvényrejut már
a modern iskolatípus, mert már az 1. osz
tálytól kezdve tanulják a növendékek a la
tin mellett a német nyelvet is, a 111. osztály
tól kezdve pedig a franciát. Ezért van a
gimnáziumnak francia szakos tanára is.
A felvételi vizsgálatok az 1. osztályba már
6-án megtörténtek. Az intézet ünnepélyes
megnyitása 8-án d. e 10 órakor lesz. Előtte
a növendékek istentiszteletre mennek hitfelekczeteik templomába.
A gimnázium tanári kara 8 tagból ön
igazgatója dr. Szabó Lajos. Az 1. oszt, fő
nöke Molnár László, a II. oszt, főnöke dr.
Dornyay Béla, a 111. oszt, főnöke dr. Almai
Irén, a IV. oszt főnöke dr. Czirbusz Endre,
az V. oszt főnöke Percnyi Erzsébet, a VI.
oszt, főnöke Szóllősy Károly. Rajztanár Fayl
Frigyes. Egy számtan-fizika szakos tanári
állás még betöltetlen, mert a megválasztott
tanár családi okok miatt állását nem foglal
hatta el. Erre az állásra most van a pályá
zat kiírva. A. tanári kar valamennyi tagja
mind gimnáziumokban működött, kiváló ké
pesítésű tanerő, akik lelkes buzgalommal
fognak hozzá az uj intézet felvirágoz
tatásához.
Egy uj kulturlendület van itt közvetlenül
a határ mentén. A magyar géniusz és ma
gyar tudomány egy uj végvára van emelke
dőben! Szép jövőt jósolunk ennek az in
tézetnek !

A salgótarjáni főgimnázium megvalósult.
A Felügyelő Bizottság akadályt nemis
merő fáradozásai után elkészült az intézet
épülete. Megválasztatott a tanári kara is s
hétfőn az állami gimnáziumok tantervé alap
ján megkezdődnek az előadások.
Az intézet, bár két baraképűletből van át
alakítva, modern, szépen berendezett épü
let. Vízvezetékkel van felszerelve s tágas,
nagy udvarral körülvéve. A padok helyeit
az angol iskolák mintájára keskeny asztalok
vannak és székeken ülnek a növendékek.
Az intézetnek 10 tanterme, 4 szertárhelyi
sége, 1 tanáriszobáju és 1 irodahelyisége
van. A bútorzat uj és igazán kellemes ha
tással van a szemlélőre Meglátszik az
egész berendezésen, hogy az intézetet gyámoliló három nagy társulat: a Salgótarjáni
Kőszénbányn, a Rimamurányi Vasmű és az
Északmagyarországi Kőszénbánya r. t. ve
zérigazgatósága mélyen átérzett szeretettel
iparkodik alkalmazottai gyermekeinek isko
láztatásáról gondoskodni.
A kultúra fejlesztése, a középfokú isko
láztatás lehetővététele Salgótarjánban: ta
gadhatatlan igen nagy érdeme e három
nagy vállalat vezérigazgatóságának s mély
hálára kötelezte le ezzel maga iránt sok
aggódó szülő szivét. E nemes és nagyjelen
tőségű cselekedetük után bizonyára nem áll
nak meg a féluton, hanem továbbra is fog
ják támogatni az intézetet fejlődésében ép
oly mértékben, mint eddig.
Különösen most, a közel jövőben, fog ki
domborodni a gimnázium igazi jelentősége,

Hiszek egy Istenben!

Hiszek egy isteni örök igazságban!

Hiszek egy hazában!

Hiszek Magyarország feltámadásában!

Kongresszus.
A kér. soc. vasmunkások orsz. kongreszszust tartottak Budapesten, amelyen több
külföldi munkásvezér vett részt. Az immár
elviselhetetlen drágaság, a becsületes mun
kának teljes ignorálása a végsőkig fokozta
a dolgozók elkeseredését. A türelem telje
sen elfogyott s a legelszántabb harcot indí
tották meg jogos sérelmeik orvoslása érde
kében.
A legerősebb mozgalmát indították meg a
nyugdijak országositása és annak arany
paritásra való felemelése érdekében.
Követelik a munkabérmegállapitó bi
zottság megteremtését és az index rendszer
behozatalát.
Követelik az
aranyparitásos és
két
hetenkénti fizetést. A legfelháboritóbb a
teljesen ötletszerűen és egyoldalúan meg
állapított fizctésnránytalanság, amely ma lé
tezik. Vannak osztályok, ahol az aranypari
tást messze felülmúlja a jövedelem. — Az

őrült kapzsiság teljesen elvakitja az intéző
köröket
Hosszú
esztendei
becsületes
munka
után követelik a fizetéses szabadságot
évenként.

Határozatilag elfogadták, hogy bárki lép
a szakszervezetbe, aki eddig a betegscgélyzöt másütt. fizette is be, ugyanolyan elbánás
alá esik, mintha a kor soc. szak szervezetbe
fizette volna azt.
Több apró egészségügyi és gazdasági
sérelmet tárgyalt még a nagygyűlés.

Az országos kongresszus programmja és
hangja olyan volt, amely a más szerveze
tekhez és egyesületekhez tartozó aggyal és
knrraT'dolgozó munkások nagy részének
szolidaritását is megnyerte.
Városunkból az orsz. gyűlésen Vátóczy
testvér vett részt, a kér. soc. szakszervezet
és a túlnyomó részben még szervezetlen,
de velük együtt érző dolgozók megbízá
sából.
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A kommunizmus különféle
fajai.
Irta: ANGYAL GÉZA.
IV. .

Községi vagy tartományi
kommunizmus.
A községi kommunizmus föszószólója
Menger Antal. Ezen kommunizmus faj ab
ban különbözik a francia kommunizmustól,
melyet az anarchizmus közé soroltunk, hogy
a községi kommunizmus nem ellensége az
államnak, legalább egyelőre nem az. Az
állam gépezetét fenn akarja tartani, míg a
francia kommunizmus csak politikailag füg
getlen községeket ismer, de államot nem.
A községi kommunizmus a gazdaságilag
önálló és ' többé-kevésbé független köz
ségekért harcol. A községek e szerint mint
önálló cgyedek és mint a termelő eszközök
tulajdonosai szerepelnek.
Bár a községek gazdaságilag önállók vol
nának. mégsem lennének teljesen függetle
nek meg gazdaságilag sem egymástól, mi
vel az áru és csereforgalom az egyes köz
ségek között fenállana. Sót Menger szerint
a pénz is megmaradna az egyes gazdasági
lag önálló községek között, mint értékmérő
eszköz s e forgalmat a kereslet és kinálat
szabályozná.
Egyszóval minden község gazdaságilag
úgy szerepelne mint egy-egy államocska.
Azonban politikailag valamennyi község az
állam fenhatósága és ellenőrzése alatt állana.
Minthogy pedig államot elképzelni bajos
közős.ügyek nélkül, ezért ezek a gazdasá
gilag önálló községek is mivel az állam el
lenőrzése alatt állanának, kellene hogy kö
zös ügyekkel és közös javakkal bírjanak és
pedig annyiban, amennyiben erre minden
községnek múlhatatlan szüksége volna, mint
pl. közös posta, vasút, távoliró, távolbe
szélő stb.-veL
Már most, ami az emberek életmódját il
leti, tudni kell, hogy az ilyen kommunista
községekben mindenki munkára lenne köte
lezve, melynek ellenében számíthatna aztán
az eltartásra. Az egyes községek szabályoz
nák a munkaidőt, kiosztanák egyeseknek az
elvégzendő munkát és a szükséglet szerint
részesítenék a község tagjait is a közszük
ségleti cikkekben. Magasabb élvezeti cik
kekben és javakban csak azok részesülné
nek, akik többet dolgoznának. Röviden igy
festene az élet a kommunista községekben.,
De már maga Menger bevallotta, hogy ő
a községi kommunizmust csak mint átme
neti állapotot gondolja. A távol jövőben ó
egy más, magasabb társadalmi rendet vélt
elképzelni, melyben már teljesen egyenlő
jogú testvérek lennének csak, kik egymással
szövetségben élnének minden gazdasági és
politikai ellentét kizárásával.

Pesti levél.
Az ország szivének hivtuk egykor, de
rosszul tágultuk az iskolában. Pest nem az
ország szivei Sem múltja, sem jelene nem
predesztinálja erre. Egy minden magyar
ságából kivetkőzött város ez, mely ebben
a megnyomorított hazában is tovább éli a
maga külön, internacionális életét.
Hazai históriánk nem ismert eddig oly
helyzetet, mely kizökkentette volna ezt a
fásult, dohos búnfészket megszokott milicujéből. Ha voltak is szalmalángszerű fellobbanásai, hamarosan elhamvadtak s ma
csak lidércfényként kisért .a múltak, emléke
a szűrke bérpaloták közötCMrra volna hi
vatva, hogy vezesse a vidéket, a falut, ahol
békességes magyar polgárok élnek, akik
irányítást várnak és eszméket. De mind hi
ába ! Pesten mindig, de ma fokozott mér
tékben a szélsőségek bizarr képe vibrál a
szemek előtt. Egyik oldalon a nyomor kul
log szomorúan, vagy vicsorgó fogakkal a’
házereszek alatt, a másikon a jólét tobzó
dik kegyetlen kacajjal.

Legfőbb hibája a községi kommunizmus
nak, hogy az embert szabadságában korlá
tozza. A kommunista község minden tagja
rabszolga. Nincs pályaválasztás, munkakör
választás. Más jelöli kr\ a munkateret és
munkát. A mnnka elvégzése után sem ré
szesül az egyén teljesen munkája gyümöl
csében, csak a szükség szerint.
Magasabb igényekre és élvezetekre csak
akkor tarthat .számot az ember, ha többet
dolgozik és akkor is csak úgy, ha már min
denki legszükségesebb igénye ki lett elégítve.
Nincs tulajdonjog csak a haszonélvezeti
dolgok felett s még azt sem kapja az em
ber munkája jutalma gyanánt és a végzett
munka arányában, de a szükséglet szerint.
Igy kivész az emberekből a munkakedv. A
munkakényszerben pedig nincs köszönet.

HÍREK.
Eljegyzés. Nagy István a helybeli
kerékpáros zlj.'őrmestere eljegyezte Tömördi
Szabó Ilonkát Láziról. (Minden külön érte
sítés helyett.)
Esküvő. Kurucz Lajos takarékpénztári
tisztviselő folyó hó 1-én a helybeli evang.
templomban tartotta meg esküvőjét Csics
Ilonka urleánnyal.

Kinevezés. A kormányzó Szentbe
Lászlót, a salgótarjáni palackgyár igazgató
ját m. kir. kormánytanácsossá nevezte ki.
A legfelsőbb elismerés osztatlan örömet
keltett városunkban, mert tehetséges és pél
dátlan agilitásu keresztény magyar hazafit
ért. Szenthe László mint tüzér százados
végigkűzdte a háborút s a háborúból jött
városunkba. E rövid idő alatt nemcsak az
intelligencia, hanem a munkásság nagy
része is vezérének tekintette. Különféle gaz
dasági és társadalmi egyesületnek ma is
vezetője. Örömmel üdvözöljük az uj kor
mánytanácsost kinevezése alkalmából.
Képkíállitás. Folyó hó 8-án és 9-én
Bátky József, Fáyl Frigyes, Fáyl Irén és
Járossy Gyula festőművészek a bányatárs,
elemi iskola termében képkiállitást rendez
nek. A művészek, akiknek tehetségét már
nem kell külön méltatnunka tarjániak előtt,
igen hasznos szolgálatot tesznek ezzel a
lépésükkel a magyar kultúra ügyének, mert
remélhető, hogy képeiken keresztül sike
rülni fog az eddig művészi kérdések felé
nem elég nagy figyelemmel forduló tarján!
közönséget a • műpártolók és érdeklődők
közé vonniuk. Mi már csak ezért is nagy
örömmel fogadjuk a fővárosi nívójúnak
Ígérkező kiállítást.

Mozi-hírek. Szombaton és vasárnap
.A sátán birodalma" c. fantasztikus és jól
végződő szép drámát mulatta be a mozi.
Pest csak nagy város akar lenni, semmi
más. Magyarságából már régen kivetkőzött,
vagy talán nem is volt soha magyar. A há
ború elején osztrák és német lobogódiszben
úszott a város és mindenki németül racscsolt. Azután volt olyan idő, mikor vad vö
rös rongyokba burkolták a királyszobrokat
és a zsidózsargón járta. Ma angol és fran
cia zászlók díszítik az épületeket s a gallusok nemes nyelve a divat. Tegnap még né
met generálisoknak adtak fáklyászenét, ma
pedig amerikai missziók előtt tömjéneznek
hajlongó derekú magyarok.
Hogy érezné meg Pest az ország sorsát,
mikor minden héten változik a hangulat?
Hogy értené meg Erdély síró szavát, a
késmárki szél örök keservét, vagy az Al
föld délibábját, mikor oly hamar elfeledte
a magyarság átbujdosott nappalait s keser
vesen átijedezett éjszakáit.

Itt nincs többé magyarság. Itt csak lakk
cipő van, cilinder, parfőm, limonádés. exotikus zener mely elfelejtet minden keservet.
A kávéházak és éttermek tükrei előtt dő
zsöl a jólét s a mulatókban reggelig húzza
a cigány. Kívülről pedig a párás üvegab
lakokon át kiaszott szemmel és ökölbeszo
rított kézzel bámulja a mérhetetlen oyo-
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A községi kommunizmus sem tudja meg
szüntetni a gazdasági zavarokat, melyek ti
szabad verseny következtében előállhatnak.
A\ert a gazdasági zavarokat csak az állam
szüntetheti meg, ha beleavatkozik a terme
lés rendjébe s mindén községnek kijelöli a
termelés nemét, mennyiségét sth. . . . Igen,
de ekkor már meg is szűnt n községi
kommunizmus. "
Továbbá, ha’ az emberek a szabad köl
tözködés! jogukban nincsenek korlátozva,
úgy cgyw községek cinéplelencdnck, mig
mások, ha jobb a gazdasági helyzet tulbenépesednek. Ha pedig az ember'még köl
tözködésében is gátolva, korlátozva van,
úgy tényleg nem más, mint egy gazdasági
rendszer rabszolgája.
Folyt, köv.
Hétfőn és kedden a .Cigány szerelem", ez
a színes, erőscselekvényü film ment, majd
utána az .Örök tél birodalmáénak gyönyörű
természeti képei bájolták el a közönségei.
Szerdán és csütörtökön a .Sikoly az éjsza
kában". egy hatásos, Clatide Farrére re-’
genye után filmre irt szerelmi dráma került
.sorra, melyet az Etna kitöréséről készített
pompás és megrázó felvételek követtek. Az
uj szezonban minden szombaton és vasár
nap este az ,OMKE" zenekara fog elő
adás alatt játszani, mely újítás a közön
ségnél valószínűleg igen kedvező fogadta
tásra fog találni.

Hirdetmény. Az Egyesült Keresztény
Nemzeti Liga Salgótarjáni Osztálya keretén
belül létesített bolgár-kertészet a Liga folyo
évi junius hó 26-án tartott választmányi
gyűlés határozata szerint feloszlatott. Miért
is fplhivjuk az érdekelteket, hogy a részje
gyekre befizetett összeget a befizetés helyén
1923. szeptember hó 1-étöl, 1924.- február
hó 28-ig felvehetik. Az ezen idő alatt fel
nem vett összegek az Egyesült Keresztény
Nemzeti Liga Salgótarjáni Osztálya javára
elévülnek. Salgótarján, 1923. évi augusztus
hó 28.
Az elnökség.
A Karancsberényi Kőszénbánya
R.-T. építkezése. A Duna Lloyd Bank
érdekkörébe tartozó Karancsberényi Kőszén
bánya R.-T. értesülésünk szerint megkezdte,
egy olyan hatalmas drótkötélpálya kiépíté
sét, hogy ezzel az újonnan megszerzett
völgyfói telep a kőszénbánya drótkötél há
lózatának gócpontjává lett
Bányászsztrajk fenyeget? A bá
nyamunkások szervezete a szeptemberi ru
hasegély kiosztása miatt már-máf sztrájkkal
fenyegető mozgalmat indított meg. Az ezen
ügyben a munkaadók és munkások képvi
selői közt Budapesten tartott egyezkedési
tárgyalások még nem vezettek teljes sikerre,
de remény van arra, hogy mindkét irányban
igazságos megállapodásra sikerül jutni s igi|
sikerülni fog elkerülni egy újabb bányász
mór az elegancia
pazar játékszereit s
az emberi hiúság ezernyi piperéjét.
Porfelhőbe vesző trónomladékok, elnémult
csataterek, éjszakai revolverfények s szélszaggatásunk emlékeit régen clfujta itt az
internacionalizmus szele. Ma, midőn minden
világváros magán akarja viselni- nemzete
telkét, mikor mindenütt sötét erők kavarog
nak a fajok vérében, hiába vár a vidék út
mutatást Pestről. .
Fővárosunk elvesztette vezető szerepét a
magyarság előtt. A becsületes és magyar
kultúráért komolyan munkálkodó vidéknek
kell tehát átvennie az irányítást és népne
velési" az internacionalizmus fekélyeiben
szenvedő Pest helyeit. Alagyar fajunk jótu
lajdonságait emelje, ki és becsülje meg a
vidék társadalma. Fajunk erényeire, becsü
letére és függetlenségére tanilsa a népét a
vidék tanítósága s akkor nem kell irányítás
Pestről, nem kell eszmeáramlat az elbalknnizálódott Babilonból.
Budapest csak érezze továbbra is jól ma
gát, úgy, mintha az ország határain farsangi
maskarák csapnának zajt és nem siró em
berek.
De ne tanítsátok többé az iskolákban, hogy
Pest az ország szive I...
................................ .............. .............. 'P.Gy..
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sztrájkot, melynek az országra n mai nehéz
gazdasági helyzetben súlyos kövelkczményel lehetnének.
A kisáutánt államai külföldi híra
dás szerint egymás között megák írják szün
tetni a vízumkényszert és állítólag Magyar
országot is hasonló intézkedésre hívják fel.
Minket, kik a határszélen lakunk, élénken
érdekel ez a híradás, melynek megvalósu
lása esetén a határt a rendőrségen kapott
útlevél alapján minden cseh látlnmozás nél
kül szabadon átléphetnék. Ha nagy kön
nyebbséget is jelentene ez az intézkedés az
egymástól elszakítottak™, mi mégsem örü
lünk neki már most, mert ismerve a kisántántnak irántunk táplált érzelmeit, kételkedve
fogadjuk a megvalósulása esetén bizonnyal
mindenfelé örömmel üdvözöli híradást.

Bezárták az üveggyárat. A legna
gyobb sajnálattal vettük tudomásul, hogy a
Salgótarjáni Palackgyár üzemét beszüntették.
Esztendők óta kénytelenek voltak a kitűnő
szakmunkások napszámos munkál vállalni,
vagy kivándorolni. Redukált üzemmel mos
tanáig mégis csak dolgozott a gyár. Alult
héten azonban az igazgatóság elbocsájtotlu
a munkásokat, amit azzal indokolt meg,
hogy a horribilis anyagárak miatt képtele
nek a palackgyártásra, mert a kész hazai
üveg jóval többe kerülne, mint az importéit
palack. A sok szakképzett munkás egy ré
szét elsőrendű munkákra az itteni vállalatok
alkalmazták. Más Részük pedig kénytelen
vándorbotot venni a kezébe, bizonytalan
ságban hagyva családját. A helyi igazgató
ság jóakarata azonban megnyilvánult a je
len esetben, amennyiben mindent elkövetett
az elbocsájtott munkások érdekében; továbbá,
hogy lakásukban továbbra is .meghagyta a
szerencsétleneket, nem is szándéka a jövő
ben sem háborgatni.
Vasul!

balesetek

Romániában.

A vasúti balesetek Romániában napirenden
vannak; emiatt a román sajtó állandóan éle
sen támadja a román államvasutak igazgató
ságát. Ezekre a támadásokra Constantinescú,
az államvasutak vezérigazgatója azt jegyezte
meg,Jhogy a román vasutak elérték teljesitóképességüknek legmagasabb fokát és
ehhez a sűrű élénk forgalomhoz képest a
vasúti balesetek jóval alatta maradnak a
Franciaországban, Angliában és Németor
szágban előforduló baleseteknek. Megnehe
zíti a helyzetet, hogy 14.000 kilométert meg
haladó vasúthálózata egyvágányú, a sze
mélyzet nincs kellően kiképezve és az át
vett vasutak személyzetéből csak kevésbbé
értékes elemek maradtak az országban.
Versenylövészet. A „Salgótarjáni Pol
gári Lövészegyesület* folyó évi szeptember
hó 9-én délután fél 3 órakor az etesi lőté
ren versenylövészetet tart, melynek sorrendje
a következő: 1. Versenylövészet fél 3—5
óráig. 2. Versenyenkivüli lövés 5-7 óráig.
3. Hangverseny, velencei est. 4. Tánc. Beléptidij: személyjegy 500 kor., csnládjegy
(3 személyig) 1000 korona; A villamos a
bányaigazgatósáqi épülettől délután 1 órá. tói az etesi főtérig, óránkint közlekedik
mindkét irányban. A nagysikerűnek Ígérkező
ünnepségre a rendezőség a következő elő
kelőséget várja : Wolf Károlyt, Tormay Ce
cilt, Sztranyavszky főispánt, Paczolay főü
gyészt, a Szemere Társaság, Túrán Szövet
ség s a Move. kiküldöttjeit.
A kis állomáson levő illemhely kar
bantartására több -gondol fordíthatna a
Máv. ottani kirendeltsége. A szobor hátte
rének nem felel meg a piszkos és bűzös
sarok, de meg egészségi szempontból is
rendkívül veszélyes egy ilyen helynek el
hanyagolása.
Kérelem. A kisterenyei állomás, mint
gócpont nagyon forgalmas. Ilyen helyen kü
lönösen fontos, -hogy a kellő szigorúsággal
ellenőrizzék a várótermek közönséget. Az
1—II. osztályú váróterem pl. annyira zsúfolt,
a közönség oly kíméletlen, hogy sokszor
félve húzódik mega sarokban, akinek jegye
után tényleg ott volna a helye. Nagyon
kérjük az igen t állpmásfőnökséget, hogy
segítsen a lehetetlen állapoton, vizsgáltassa
meg a jegyeket s-kényszerítse a tisztesség
és csend betartására azokat, akik ezt otthon
meg nem tanulták.
Egy utas.
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A határszéli állatforgalom sza
bályozása. A folyó évi augusztus hó
ll-én kelt. 8316 sz. m. kir. földművelésügyi
miniszteri rendelet szerint lovak, szamarak,
öszvérek és szarvasmarhák a határolt túl
gazdasági munkák elvégzésere. vagy fuva
rozásra csak úgy bocsáthatók, ha n tartóz
kodásra illetékes községi elóiiarósag által
marhalevéllel és a nevezett rendeletben
előirt határszéli áthajtási igazolvánnyal el
látottak. Minden ilyen igazolvány az altatok
megvizsgálása után a járási (városi) rn. kir.
állatorvos által láltamozando és 30 napi
érvénnyel bir, mely idő leteltevei uj igazol
vány váltandó es 6 naponként a községi
elöljáróság által megújítandó. A községek
tartoznak gondoskodni, hogy ezen állatok
a rendeletben előirt módon megjelöltessenek.
Ezen igazolványokat a határellenórzó köze
gek megvizsgálják. Fuvarozás céljából álla
tok csak az illetékes f. fokú hatóság en
gedélyével kerülhetnek határszéli forgalomba,
sertések, juhok, kecskék csak főldmivelesűgyi miniszteri engedély alapján hajthatók át.
A Budapesten Szent Istvánkor meg
tartott országos ebkiállitáson Kun Bertalanná
ismét igen szép eredménnyel szerepelt ma
gyar juhászkutyáival. „Vacak* nevű puli,
mely már eddig is több első dijat nyert,
most ismét, úgy a nyilt- mint ti hazai-ver
senyben I. dijat és aranyplakeltel, ^Gaval
lér* nevű puli pedig kezdő osztályban I.,
hazai osztályban II, nyilt osztályban II. dijat
kapott, azonkívül még egy ezüst plakettet.

Nagy áruvásár az Iparcsarnok
ban. Aki vasáru, mezőgazdasági gép, ma
lomberendezési, háztartási, elektrotechnikai,
bútor- és lakásberendezési szükségletét be
akarja szerezni, ne mulassza el megtekin
teni a nagyszabású, jubiláns, országos iparkiállitást, a budapesti városligeti iparcsar
nokban. Nyitva szeptember közepéig.

Csonka Magyarország nem ország!
Egész Magyarország mennyország!

HETI KRÓNIKA.
Belföldi hírek.
A parlamentben megalakult Gömbös Gyula
vezetése mellett a fajvédők csoportja, amely
a kormány megbuktatására törekszik. — A
kér. szocialista szakszervezetek ragaszkod
nak az index rendszerhez. — A miniszter
elnök Genfbe utazik, hogy a kisantant kép
viselőivel tárgyaljon. — Horthy Miklós Kar
cagon négy polgárt iktatott vitézi telekbe. —
A pécsi 69. gy. e. hódoló iratot küldött
Hindenburgnak, az ezred tulajdonosának,
aki azt meleg hangú levélben köszönte meg.—
Az uzsorabiróság megkezdte működését s
ugylátszik az igazi bűnösökről ismét elte
relődik a figyelem. Az első Ítélet szerint
egy pincért, mert 26 korona borravalót
vont le, egy havi fogházra Ítélt a bíróság,
a másik büntetés egy öreg házmesternél sújt,
mert több kapupénzt követelt, mint, amennyi
meg van engedve. Ha Így megy, az igazi
árdrágítók ugylátszik ismét nyugodtan dol
gozhatnak. — Dr. Szmrecsányi Lajos egri
érsek auq. 28-án tartotta aranymiséjét. Je
lenleg 73 éves. 50 évvel ezelőtt szentelték
pappá. — Bangha Béla Rómába távozott bi
zonytalan időre. Tisztelői és barátai meleg
ünneplésben részesítették. — A kormány
feloszlatja az ébredő magyarok egyesületéi,
állítólagos önkényes hndseregtoborzás mi
att — Gr. Bethlen miniszterelnök kíséreté
vel Genfbe utazott. — A kisantant súlyos
feltételekhez köti a kölcsön megadást.

Külföldi, hírek.
Oroszországban hajmeresztő módon vé
geztek ki 1200 papot a bolsevikek. — A
csehszlovákiai kath. üldözés után, amelynek
kíméletlensége tiltakozásra késztette a ma- *
gyár katholikusokat, amikor u. i. Apponyi
Albert gróf elnöklésévcl tiltakoztak ez ellen,
most Jugoszláviában teszik lehetetlenné a
kath. szerzetek, zárdák, iskolák, plébániák
működését. — Rumi olasz mérnök cornói
villájába egy éjjel hatalmas sas repült be
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az ablakon s még!/írnádla a mérnököt Bí
rókra keitek, végre n több sebből vérző
mérnöknek sikerűit megfojtani a sast, mely
nek szárnyai kiterjedve elértek a 3 métert. Wehnlngeii riodejnneirói egyetemi tanár uj
gyógyszert talált fel a tuberkulózis ellen
Szenzációs eredménnyel mutatta be a pro
fesszor találmányát. — Szeptember 1-én
Erdélyben megszűnik a magyar iskola. —
Jugoszláviában tetőfokót érte el az óllamkriXis — Mussolini Fiume annektálásával
fenyegeti a- délszláv államot. — Radícs
Olaszországban tartózkodik. A hadsereg
nagijrésze György herceg hálamögötl áll —
Daszkalov volt pragai bolgár követet Prá
gában agyonlőtték. — Az osztrák deviza
központ megszűnik. — Schober bécsi rend
őrfőnök nagy nemzetközi rendőr kongreszszust hívott össze szeptember 3-ára. —
Európa éhezik, Amerika fuldoklik a gabona
bőségétől. — Cerra olasz'vasúti állomás az
Elna‘'legújabb kitörésé alkalmával teljesen
elpusztult. Castiglione állomást szintén elöntötték a láva-folyamok. — Az olaszok
megszállották Korfu szigetét, ami a népszö
vetség előtt óriási felháborodást keltett —
Borzalmas földrengés pusztította el Jokohámát és Tokió japán kikötő nagy részét
Százezer ember pusztult el. Tokió lángok
ban all. — Gömőr—Nógrád vármegyében
nagy hadgyakorlatot tartanak a csehek.

SPORT.
S. B. T. C. — Gyöngyösi A. C.
2:0 (0:0).
Az erősnek s izgalmasnak Ígérkezett mér
kőzés csak részben vált be. Gyöngyös, mely
az elmúlt hetekben nagyon szép eredmé
nyeket ért cl, kissé csalódást keltett. A csa
társora, mely igen jó erőkből áll, nem bírja
a tempót s főleg egyéni próbálkozásokra
fektette a fósulyt. E próbálkozások mind
meddők maradtak, melynek azonban legfőbb
oka n ma jól dolgozó Szabó-Pers hátvéd
pár munkája volt*. Alinden helyzetben, ha
szükség volt rá, biztosan mentettek. Gyön
gyös kezd erős iramban, mit lassan átvesz
a tarjáni csapat is Bár Gyöngyös a többet
támadó fél, mégis a SBTC. teremt meleg
helyzeteket az ellenfél kapuja előtt Lassan,
de észrevehetően csökken Gyöngyös irama
s állandó tarjáni fölény kezd mutatkozni —
eredmény nélkül. A ll.-ik félidőben Tarján
erőteljes támadásba fog s egy komerből ki
folyólag már hálóban a labda, mit offszeid
címén a biró nem ítél meg. Egy egy lerohanás
Gyöngyös részéről teszi változatossá a küz
delmet. azonban Tarjan eredményt forszí
roz, melyet Paál labdájával el is ér, mert
beadását Gyöngyös bekkje kézzel leüti. A
megítélt 11-cst Hegyi góllá értékesiti. Rövid
változatos játék után Gaál közvetlen-közei
ről lőtt labdáját a kapus már gólból húzza
ki. mit a biró meg is ítél. Tarján támadásá
val ér véget a játék. A tarjáni csapat mu
tatott szép játéka reményt kelthet a további
küzdelemhez, azonban óva intjük a csapa
tot, mert cgy-egy szép mérkőzése után
sokszor láttunk tőle gyatra játékot is. Biró •
Kandó. Jól bíráskodott cgy-két kisebb hibá
tól eltekintve.

PYRAM
bőven carnanbás, terpentindus, a
békebelinél is jobb minőségben
készülő kiváló tisztító és konzerváló hatással bíró cipőkrém.

BENES TESTVÉREK
VEGYÉSZETI GYÁR R.-T„ GYŐR.
__________________________
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H. A'. C. - H. V. S. E. 2:0.
A HAC. favoritként indult s győzött is.

Forgáchi FC. — Füleki MTE. 1:0.
Forgács lelkes csapata biztosan győzte le
a SSÉ.-t verő Füleket.

S. S. E. - J. T. C. mérkőzést közös
megállapodással később játszok le.
Ba. S. E. — P. B. S. E. Bár Boglyas
megjelent a pályán, Palfalva a meg nem ka
pott sorsolásokra való hivatkozással nem
volt hajlandó játszani.
Budapesti hírek: FTC. UTE., MTK ,
fölényesen győzték le az eddig szépen sze
replő UTSÉ.-t (4:0). az AVTK.-Í verő VAC.-ot
(4 0). illetve a ,33" FC.-t (41 re) A Pan
nónia négyese a svájci Comö tavon rendé
zett Európa evező bajnokságában a lll.-ik
lett. A MAFC. erdélyi túráján Sípos a 100
m. mellúszásban 1 p. 15 rnp. alatt világre
kordot állított fel, most már csak a román
atl. szövetségen áll, akccpialja-e az olimpiai
szövetség.
____

Szeptember hó 9-ikérc kisorsolt
bajnoki mérkőzések.
(Elölállók pályaválasztók):

.

H. V. S. E. - S. S. E.
P. B. S. E. - J. T. C.
S. B. T. C. - Ba. S. E.
Gy. A. K. - H. A. C.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
H. I. — Amerika. Eljutott hát a régi,
csonka óhazának szava az ui hazába is.
Nagyon örülünk, hogy bar a nagy óceán
köztünk van. a kinti magyarok lelke néhanéha visszajár megpihenni a régi szülőföldre.
De ha még oly intenziven éreznék, hogy
sir utánuk a kiaszott magyar ugar, ha az
amerikai magyarok lelkében felütné^fejét a
magyar március, mely hazafiakat hiv és vár.
akkor, hej, akkor de nagy lenne a vándor
lás — hazafelé. Igen! Álért minden ma
gyarra szüksége van az óhazának. Alindcn
magyarra, aki pénzzel, ésszel, karral, szív
vel dolgozni tudna az uj ezeresztendőért.
Ezt gondoljátok meg amerikai magyarok ...
R. P. — Hatvan. Úgy van! Mi is érez
zük, minden igaz magyarral együtt, hogy
esztendők óta tékozlunk. S legnagyobbat
tékozoljuk: a magyar idealizmust. Életünk
nagy része az eszményiség elvesztegetett
tiszta magyar aranyfedezete helyett, csak
puffogó szavak papirrongyokra felváltott
hazugságaival táplálkozik. Alig van magyar
toll, melyben a magyar föld tiszta zenéje
pengene, alig van dal, melyben a magyar
szív érzései adnának visszhangot. De hiszszük. hogy még vagyunk egypáran magya
rok és vannak, kik hallgatnak ránk és jön
nek utánunk. Ezeknek a magyarsága lesz
az a kovász, mely dagasztani fogja az egész
poshadt tömeget s akkor hisszük, hogy tesz
méq kikelet, lesz még magyar dal s ma
gyar idealizmus.
Dr. K. L. — Budapest. Gondolatban
régi hívünket örömmel üdvözöljük! Azt írja
;régen hiányzott az a tiszta csengésű hang,
melyet a munka vall magáénak, a csonka
ország egyik legnagyobb munkásfészkében’.
Igaza van, tiszta csengésű a hangunk, men
tes minden párt és egyéni politikától. Egy
programmunk van I Salgótarján dolgozó tár
sadalmának szócsöve akarunk lenni, azé a
dolgozó társadalomé, amely ma az ország
legnagyobb támasza s amelynek igen nagy
szüksége van olyan becsületes, tiszta hangra,
mint amilyen a miénk.
Tulipán. Helyesen gondolkozik. Az em
beriség legnagyobb arányú mozgalmai: a
fajok harca. Ez a faáré most a nagy háború
után még erősebb, mint volt azelőtt. Az em
beriség e nagy harc érdekében félretolja
utjábóí a legnagyobb szociális küzdelmeket,

mert minden célját a faj küzdelmének helyezi
alá Ma a faji küzdelem legerősebb harco
sai, tankjai, és negyvenkettes ágyúi az új
ságok, illetőleg a2 irodalom. Ezért kell fel
karolnunk nemes intencióktól Vezetett újság
jainkat. Ezért kell megbecsülnünk irodal
munkat, mert ez a mi legfontosabb nemzet
összetartó kapcsunk, tiszta fajisnga pedig a
legelső netpzeti érdekünk. Ezen az öntuda
tos alapon küzdünk mi is és hisszük, hogy
a magyarok Istene megáldja munkánkat.,
Uj Nemzedék. i\z elszakított, rom-Ma
gyarország valóban uj nemzedéket vár.
Vagy ha nem is lehetséges ez. legalább lé
lekben megujhodott nemzedéket kíván. Tud
juk mindannyian, hogy apáink a rájuk bí
zott hazai örökséggel rosszul sáfárkodtak.
Gőgös mámorral tékozolták el a magyarsá
got mindenütt, ahol védeni, oltalmazni kel
lett volna.
Azért kell az uj nemzedéknek jóvátenni
az apák bűneit. Éberen kell őrködnünk
azokon az őrhelyeken, ahová a megujhódott magyar élet állított bennünket. Akiknek
kalapacs, vagy csákány a szerszáma, azzal
vigyáz a magyar jövőre* Akinek toll a fegy
vere. azon keresztül kell, hogy öntse a ma
gyarságba a diadalmas világnézet győzelmi
énekéh Minden jó magyar megtalálja a he
lyét az üj ezeresztendő épitőmunkájanál.
mert e keserűséggel telt napokban mind
annyiunknak tudni kell, hogy aki* nem dol
gozik — az áruló.

APRÓHIRDETÉSEK.
Némi hozománnyal és kelengyével, a ház
tartásink minden ágazatához értő 39 éves
gyermektelen iparos özvegye férjhez menne
altiszti alkalmazóit vagy jobb mesterember
hez. Elvált vagy özvegy, 12 gyermek'
nem akadály. Teljes című levelek kéretnek
e lap kiadóhivatalába „Hü feleség44
jeligére.

Zongoratanitást vállal r. k. segédkántor.
Értekezni lehet Lóser László igazgató
tanítónál (Iskola-u.)
3—2

Mielőtt lakását clrequirálnák,
adja ki igényjogosultnak. — Keresek

egy szoba-konyhát, esetleg búto
rozva. Atinden elfogadható árat fize
tek. — Közvetítőknek magas jutalom.
Cím leadható d. e. 8—Víl-ig városháza

UNGHVÁRY
LÁSZLÓ
FÉLE
FAISKOLA, SZŐLŐ ÉS BORGAZDASÁGI
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

CZEGLÉD
Szállít októbcrlöl-nprilísig
mindennemű gyümölcsfát, díszfát, dísz
cserjét, rózsát, óvclovirágnűvónycket,
gyökeres és sima szölővesszőt stb.
TáikcrK'Sicli iroda és személyes
megrendelések elintézési helye

BUDAPESTEN:
IV. KERÜLET FERENCIEK-TERE 3. SZ.
FÉLEMELET 14.
TELEFONSZÁM: HUSZEZER-57.
Kérje nagy képez árjegyzékünket!
6-2

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

kárpitos

Kívánatra vidékre is megyek.
Javítások gyorsan és pontosan eszkö
zöltetnek a legjutanyosabb árak mellett.

Szives támogatást kér tisztelettel

Máiovits Gyula,
kárpitos és díszítő.

Jó

Vigyázzon a szemére! Ha nem jól
lát és szakszerű jó szemüveget
akar, akkor keresse fel Budapesten
Barna Andor latszer- specialistát VII.

tárak eddig még a nyilvánosságra
nem került okmányai és Orth Já
nos felesége, Stubel Mici nővéré
nek naplója kerülnek a nyilvánosság elé,
abban a főherceg életének és halálának
szenzációs és hiteles történetét magábanfoglaló cikksorozatban, amelynek közlését,
a világsajtó legnevezetesebb orgánumaival
egyidejűleg, a „Pesti Hírlap** szep

tember 8-iki számában kezdi meg
s amelyre felhívjuk olvasóink figyelmét.

házból

való

fiu

tanulónak felvétetik.

Nem marad jelszó

A főherceg, akit elnyelt a tenger.
A Habsburg-család sötét tragédiáinak egyik
legérdekesebbike : János Szalvátor főherceg
nek. (rangjáról való lemondása után Orlh
Jánosnak) titokzatos története. A főherceg,
aki nem tudott beleilleszkedni a bécsi Burg
hagyományaiba és szive szerelmével tengerre
száll, hogy aztán nyomtalanul eltűnjön, a
nagy óceánon ... A Bécsi titkos levél

díszítő

felrakásokat a modern kor legkénye
sebb ízlésének megfelelően.

pénztárban.

kér. Izabella u 11. a „Alaqyar Színház"-zal
szemben. A^inden munka megvárható. Pos.tai szétküldés naponta. Gyári árak. 10—5

és

műhelyt nyitottam.
Elvállalok minden e szakmában vágó
munkát u. m. dívány, matrac, cheslon,
paplan, sálon garnitúra és börbutorok
javítását és készítését, valamint függöny I

a

többtermelés

ha a Hatvani Nővénynemesitő R.-T.

eredeti hatvani

nemesitett őszibúza és rozs
vetőmagját veti, mert azok tapasz
talat szerint kát. holdanként 150 — 400
kg. terméstöbbletet biztosítanak.
Rendelje meg az őszi vetőmagot
azonnal az egyedárusitó

MAGYAR MAGTENYÉSZTÉSI

R.-T.-nál, Budapest, Szép-u 1.
Telefon : 66-53. 54.

Sürgönyeim : Grsnarium.

Ugyanott sajáttenyésztésü és szavatoltan fajtiszta, jó csiraképességű gaz
dasági, konyhakerti és virágmagvak.

Árjegyzék ingyen!

, TURUL"-nyomda, Salgótarján.

