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István királyhoz.
Néhai való nagy királyunk. István, hozzád 

írja ma panaszos levelét, késő utódok közé 
szakadt árva lantos deákod. Hajh, mert a 
haza, mit egykor Te adtál nekünk, ma csak 
omladozó rom, dicsőséges, nagy idők hal
vány kísérteié s a harci ének, mely egykor 
büszkén zengett lantomon, ma csak pana
szos sírásként szól hozzád, szent király.

Úh, mert sok keserűség pergett le az idő 
rokkáján számunkra, mióta Jobbod, mely 
egykor kardot s keresztet egyformán jól tar
tott, csak hivalkodó emlék lelt, melyre ösz- 
szetett kézzel s üres szívvel bámul fel a 
ma magyarja.

Hej, de hosszú a sor, mire idáig jutottunk.
Ezer esztendő minden baja, átka meghur

colt bennünket. Vívtunk harcot tatárral, 
- szlávval, germánnal, oláhhal. Kiömlő vérünk 
által szerződést kötöttünk a labancokkal, 
keblünkre öleltük Áron kalóz népét ép úgy, 
mint Szvatopluk utódait s bár folyton Budát 
mondtunk^ mindig Bécset kellett értenünk 
alatta. Hullattuk vérünket nyugaton és ke
leten, míg hulláinkból építettünk lépcsőt sok 
méltatlan utódodnak. Idealisták és elbizako- 
dottak lettünk. Telekürtöltük a világot, hogy 
itt dobog Európa szive a Kárpátok alatt. S 
mig a vérünk lassan csörgedezett, inig lég
várakat építettünk, mig keseregtünk s filo
zofáltunk, a labanc is minket ütött s a galí
ciai szemét is belénktapadt.

Volt Rákócink — de elárultuk őt s azóta 
már az emlékeinek nyomát is hóval lepte 
be a tél. Volt Széchenyink — s őrültek há
zában kellett meghalnia. Volt Kossuthunk — 
de titkon szöknie kellett hazájából s nyo- 
nyonmsztó éjszakáink bűnbánó könnyét már 
csak a lurini halottas ágyra küldhettük ké
sői gyöngykoszorunak. Világosnál legyűrték 
utolsó fizikai erőnket. Aradon pedig lelkün
ket szerették volna megfojtani. Az országot 
meghagyták, de elvették a szabadsjigot. A 
Kárpátok koszorúját pedig halotti dísznek 
odatették a fejünk fölé.

Óh, nagy Királyom, de itt még nincs vége 
a dalnak.

Azóta ismét csörgő könny és piros vér 
lett kálváriánk csillogó disze. Nem akartuk 
s még egyszer — az utolsó nagy erőfeszí
tésre — felvittek a Golgotára. Belcőrlődtünk 
a világháború véres malmába — és fel
négyeltek.

Óh, Király!, országodat embervérre szom
jazó idegen zsoldosok emésztették meg, ha- 

‘ zád erkölcseit meg termen véred ásta alá. 
Már csaknem-élettelenül feküdtünk s a fér
gek megkezdték munkájukat. Kívülről saját 
testünkkel melengetett szomszédaink, belül 
pedig, kikét vérünkből tápláltunk, Áron csel- 
csövő népe. A férgek azonban kelleténél 
hamarább vájták testünkbe hiénakarmaikat s 
a nagy letargiából öntudatra ébredtünk, hogy 

    puszta életünket megmentsük.

De mit lát ma is fáradt, kétségekhez szo
kott szemünk, óh nagy Király. Néped satnya 
ivadéka ma sem külömb, ma sem tanult s 
ma, mikor más nációk tőrt köszörülnének, 
kardot kalapálnának, mi csak civódunk, gán
csoljuk, öljük -- egymást. Egymásra vetünk 
vádat s a bún fekélye mindegyikünkbe be
leköltözött. Nagy máglyák égnek szerte ez 
országban, hamis táltosok uj áldozatot mu
tatnak be Hadúrnak. Szomorú, bárnész em
bereket hajtanak az áldozatra, máglyára — 
magyarokat

Uram I Nagy Király I, hát hogy zengjen 
itt ma reményteljes ének, vagy harci dal 
dicső emléked ezer esztendő múlva emelt 
sírkövénél. Hisz hajdan ékesszavu lantom is 
csak tépett hűrú ócska szerszám már. Húr
jait viszály szakgatta szét, fáját az egyenet
lenség repesztette meg és saját fajom áru
lása tépte véresre húrokba kapkodó ujjaim.

Óh, mert idegen már itt a dal, mit egy
kor Mária anyánkról zengtem, ki oltalmunk 
volt annyi éven át. Idegen a dal, mely ke
reszttel kezdődött, vagy pedig honfibánatunk 
szent érzelmeit lobbantotta harcra, tűzre.

Csak gyászéneket zenghetnék kétségeink 
bölcsője és reményeink virágtalan ravatala 
mellett. Gyászdalt, mely a nemtörődömség 
és mindennel megalkuvás látszólagos derű
jét ködösen felhőzze át.

Gyászéneket, mely a szivekbe vág s mint 
az arkangyal harsonája, agonizáló emlékké
peket költöget. Gyászdalt szeretnék zengeni, 
melynek hatása alatt minden maradék ma
gyarban sírni kezd újra az elnémult kassai 
harangszó s költögeti a kurucok légióit. 
Késmárk felett süvíteni kezd a szél s meg
hallják az intő szózatot Pozsonyban és 
Trencsénben. Kolozsvár főterén A\átyás teli- 
vérje felkapja dacos fejét s nagyváradi, ko
porsója födelét ledönti Szent László király.

Gyászdalt akarok zengeni, óh néhai nagy 
jó Uram neved ünnepén. Gyászdalt, mely 
fájjon, sajogjon, mely égesse a szivünket, 
hogy furdalja lelkiismeretünket az emlékezés 
úgy, hogy ordítsunk belé. Hogy soha ki ne 
mosódjék szivünkből háromfelé szakgatott 
hazánk, ez a kifosztott, kirabolt Krisztus
köntöse.

De egyben könyörgök is hozzád szent 
király, hogy utódaid csak még egyszer érez
zék Kassán, Gyulafehérváron és Budán egy
formán a magyai ságof's csak még egyszer 
álmodják egyformán a magyar jövőt.

Könyörgök hozzád, hogy öntsd szivünkbe 
az egyetértés, a hazaszeretet megszentelt 
vérét — és küldj egy férfit, ki tiszta kéz
zel, nemes lélekkel vegye kezébe a Te 
kardodat s n Te keresztedet, hogy végre 
ftii, sötétben tévelygők, a szikrára várók, 
megláthatnók hazánk újraépítésének egyetlen 
útját, mit csak a Te kardod s a Te keresz
ted mutathat meg nekünk I

. . Beitler Gyula.

Hiszek egy Istenben!
Hiszek egy hazában! 
Hiszek egy isteni 6rók igazságban! 
Hiszek Magyarország feltámadásában!

Erdély.
Galambducos kapuk, piciny fehér házak 
Fenyves erdők lövén’.szép sorjában állnak. 
Mindje előli kis kéri, a kertben gyöngy- 

• virág,
111 van valójában a földi mennyország. 
A kert elöli kicsiny, pár arasznyi padka, 
Szép holdas estéken üldögélnek rajta. 
S folyik a meseszó Csaba királyfiról. 
Talárral, törökkel vivoll nagy csatákról; 
Mikor még Bethlen járt Kolozsvár piacán, 
S magvar zászló lengett Deés várának 

. tornyán.
Megindul a nóta, dalolnak a lányok.
S szebben illatoznak mind a gyöngyvi

rágok.

Ámde vihar támad, süvít a Nemere, 
S kereszteket takar erdők rengetege. 
Erdély ormán őrt áll a sok székely vitéz. 
Reszket a sok oláh, mikor szemébe néz. 
De hiába küzdünk, hiába a harcunk. 
Mikor úgy akarták, hogy már meg kell 

halnunk. 
„Katonái én többé látni nem akarok !“. 
S ernyedten hullnak 'le erős férfi karok. 
Nincs már a kezünkben a bosszuló fegyver. 
Lehorgaszlolt fővel jár-kél minden ember. 
A hegyek lejtőjén jön az oláh horda, 
Puskalövés nélkül Erdélyorszúg oda. 
S amint megjelenik a hóditó bocskor, 
Máris csattog szerte s vért fakaszt az 

ostor.
Vásárhely piacán magyar nők jajgatnak. 

'Ugyanez a sorsa gyermeknek és aggnak. 
S hol eddig tanyázott öröm és boldogság. 
Meghalt a nótaszó. megszűnt a vigasság. 
Cluj léit Kolozsvárból. Oradea; Arad. 
S hirdetik-nagy hangon, ez most már 

igy marad. 
De nem lesz sohasem oláh a gyöngyvirág. 
Fel fog még támadni drága Erdélyország. 
Sokáig a székely oláh igát nem tűr. 
Piroslik a balta' majd még oláh vértől. 
Jön Csaba királyfi tengernyi hadával. . 
Szent László is segít nagy csatabárdjával. 
Mikor megszólal majd ismét a trombita. 
Oláh temető lesz rengeteg Hargilta. 
Maros és Olt vize vérpalaktöl árad. 
Kinizsii~rianyadi u; életre támad. 
Ott terem a honvéd, lesz istenítélet. . 
S bárhogy könyörögnek, nem lesz ott 

kímélet. 
Rövid lesz a harcunk s érte hősi babér: 
Miénk lesz, feltámad drága kincses Erdély.

Baglyasalja. 1923. julius 29.

Ivánkievits Jenő.
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Hősök emlékszobra.
S.t golarján varost tehát kiállítja az első 

szobrát. Amilyen örvendetes maga a tény, 
annál elszo.nori’nbb az alkalom, mely erre 
a lépesre indítékot nyújtott. Sok derék 
polg.tr, |o hazafi kioltott éleknek örök em
lék .•ztetöjele lesz ez a szobor.

De barmiig fájó emlékek is tapadjanak 
hozzá, ezt a szobrot fel kellett állítani 
.Mert a gyász mellett, melyet ez a szobor 
nézőiében felkelt, emlékezteit bennünket 
az áldozatos, mindent odaado hazaszeretetre, 
emlékeztet egu most lesuitott nemzet le
gendás napjaira, emlékeztet a dicsőséges, 
cserfalombos múltra, mikor magyar kato
nák vasléptc alatt döngölt meg az idegen 
föld, emlékeztet arra, ami egy nemzet ele
iében a legdicsöbb: legendásán, győzelme
sen végigverekedett csaták nagyszerű dia
dalukra.

Erre emlékeztet bennünket a honvéd 
cserfalombja.

És emlékeztet bennünket a törött kard is. 
• Emlékeztet egy hősiesen küzdő nemzet 
letiprásira, egy hátbatámadott ország fcqy- 
vertedobó összeroskadásara. élethalálhar
cunk megcsúfolására s a törött kard csonk
jai fölött diadalmas gúnyosan csörgő rab
lánc szorítására. Emlékeztet ez a szobor 
mindenre,’ami fáj évek óta. mióta temető 
lettünk, emlékeztet mindenre, amire verünk 
hullásával rászolgáltunk es emlékeztet min
denre, amit érte kaptunk.

Emlékeztet véres vetésre es könnyes ara
tásra, mindent feláldozó, életadó ha2afiságra 
s életetelveró, jégzivataros magyar sorsra.

Örök mementó lesz ez a szobor nekünk: 
a kőbevágott* örök magyar Sors.
... S ha majd egyszer nagy napok után, 

fölszentclik a második .hősök szobrát*, hol 
több lesz a honved kezében a cserfalomb, 
s a kard ép és diadalmas, hozzád zarán
dokolnak majd, törött kardú es mégis cser
falombos emlék, ki mcgtanitottal minket, 
fáradt, fásult, összetört magyarokat a leg
szentebbre : mindig emlékezni és soha, soha 
nem felejteni! .Moravek Endre.

Anya- és csecsemövédelem.
Irta: Dr. Soltész József.

IV. rész.

A második nem kevesbbé fontos tényező, 
mely az anya- és csecsemővédelmi akciónál 
hivatva van hathatósan közreműködni, a ter
mészetet támoaatni, a nagy társadalom, ide
értve az intelligens hölgyek gárdáját és a 
vagyonos polgárok összességet.

A természet a csecsemőről kellőképen 
gondosodik az anyja utján, ki — feltéve, 
hogy a közbenjáró szakközegek kellően ki
oktatták - anyatejjel táplálja, tisztántartja és 
qyamolitja kisdedét, de hogy az anya mind
ezen követelménynek megfeleljen, oly 
anyagi heíyzebe kell juttatnunk, hogy min
den tekintetben, a természet által reá hárí
tott feladatának eleget is tehessen.

Statisztikailag bebizonyított tény, hogy a 
gyermekhalandóság, első sorban a törvény
telen gyermekeknél, aránytalan mérveket ölt, 
másodsorban oly szegénysorsuaknál. ahol a 
létért való küzdelem nem csak a családfőt, 
hanem a szoptató anyát is terheli, harmad
sorban halnak el idő előtt a mesterségesen 
táplált csecsemők.

A törvénytelen gyermek anyja teljesen 
magara van hagyatva s nem elég, hogy a 
rendszerint cselédsorban leledző nő már a 
terhesség utolsó hónapjaiban oly tehetetlen, 
hogy kenyérkereseti forrását elveszíti, vagy 
kénytelen feladni és sok esetben nyomo
rogni, éhezni kénytelen, a gyermekágyban, 
valamint az ezt követő időben, mikor a cse
csemőjéről is kell gondoskodnia, a nyomor 
méq hatványozott mértekben áll be és csak 
természetes következménye, hogy saját éle
tének fenntartása érdekében, minden áron 
igyekszik az őt terhelő nyűgtől szabadulni, 
vagy a bún útjára tér, vagy oly keveset tö
rődhet a csecsemőjével, hogy az a hiányos 
táplálásnak és méq hiányosabb gondozásnak, 
időetőtt esik áldozatul.

A másik tényez^, melynek ismét c<ak a

csecsemő adja kárát a mesterséges táplá
lás kényszerűsége. * \

Sokfele szervi rendellenesség miatt az 
anya nem szoptathatta gyermeket, szegény 
volta nem engedi egy dajka szerződtetését, 
kénytelen tehat a tehéntejhez folyamodni

Áz orvos mindenkoron a tehéntejjel való 
táplálást, mint ultima ratiót, elkerülhetetlen 
esetekben ajánlja azért, mert úgy a fővá
rosban, mint a vidéken, a csecsemő táplá
lására okvetlen szükséges tiszta, jó, hamisí
tatlan tejet alig lehet kapni; a tehéntejnek 
preparálása, illetve oly mérvben való hígí
tása, hogy a csecsemő korahoz mérten, leg
alább megközelítőleg pótolhassa az anya
tetet, oly komplikált és a legszigorúbb tisz
taságot követelő művelet, melyet a szegény 
anya, más elfoglaltsága miatt legjobb aka
rata mellett sem kepes lelkiismeretesen vég
rehajtani. Mindezen bajokon csakis a nagy- 
tarsadalom segíthet-

1898.-Í törvény értelmében, minden oly 
gyermek, kit szülei kellőleg eltartani nem 
képesek, vagy nem akarnak, állami támoga
tásban részesül és az állami gyermckmtn- 
helyek felügyelete alatt áll, minden törvény
telen, vagy dajkaságba adott gyermek a 
menhelyek, illetve az állam — és az illeté
kes község felügyelete, ellenőrzése alatt 
marad. Az állam azonban még a háború 
előtti időben sem vállalhatott mindent ma
gára. jelenleg még arra a minimumra sem 
képes és igy a honmentó munka kizárólag 
az országszerte létesített anya- és cse
csemővédelmi ligák szent és eszményi kö
telessége.

Az eddigi tapasztalatok után, a ligák mű
ködése távolról sem kielégítő azért, mert az 
egész mentési akció egyoldalú és inkább 
bürokratikus — administrativ, mint a ko'- 
moly, humánus és nemzetgazdasági köve
telményeknek megfelelő és ha igy tovább 
haladunk, eredményre kilátás nem lehet.

Üzenet a határon túlra.
Szerelnék sírni fájó zokogással. 
Szerelném : szivemből ha nem fakadna 

több dal.
Hiszen minek éljek, mikor csak szenvedek, 
Mikor nem gyógyulnak be az égő sebek. 
Vígén, hogy is lennék; lehel-e kacagnom? 
Mikor most ítélték halálra a fajom !

Szeretném, ha volnék riadó harsona, 
Szavam mint a dörgés messzire hangzana. 
Tespedt magyar népet álmából felráznám, 
Megmondanám neki, nem állunk már

árván : 
Velünk van az Isten, magyarok istene. 
Ellene támadni vájjon hát ki merne?

Szeretném, ha tudnék szállni mint a ma
dár, 

S vinni üzenetet, mit oly sok testvér vár. 
Üzenetem volna magyar szív balzsama: 
Feltámad még újra, lesz még magyar 

haza:
Eljön még számunkra zöldelö kikelet, 
Nem lesz többé felhő Magyarország felett;

Szeretnék még élni, nem is oly sokáig, 
Csak mig ellenségünk mind halottá válik, 
Mig a magyar hondéd újra fel nem támad, 
Mig újra szqfiadnak nem látom hazámat, 
Magyar dal nem hangzik Kárpátok tö

vében,
Magyar hajó úszik Adria vizében.

Drága jó véreim, szenvedő magyarok! 
Könnyelek ne hulljon, nem lesztek sokáig 

lánccsörgelö rabok.
A nagy számolásnak eljön az órája, 
S testvér a testvérét karjaiba zárja, 
Megtanul tisztelni bennünket a világ — 
S ha most nincs is, — lesz még szép

Magyarország!
Baglyasalja, 1923. augusztus 6-án.

Ivánkíevíts Jenő.

AXűvelctleuség, szegénység és a babona, 
a gyermekhalandóság súlyos beszámítás alá 
eső tényezői korra és nemre való tekinte- 
nelkül Itt csak a kellő kioktatás, tanítás es 
lelkiismeretes, szakavatott felvilágosítás ve
zet célhoz. Ez a liga tagjainak szent köte
lessége volna. Oktasson, tanítson a tanító* a 
kathedrárol, a lelkész a szószékről, minden 
intelligens ember a kevésbé intelligenst, 
tudatlant.

Támogasson a liga anyagilag minden sze
génysorai! anyát, ki szoptat és azt is, ki kény
telen gyermekét mesterségesen táplálni.

A terhesség utolsó szakában, a gyermek
ágyban és az ebből kikerülő munkaképtelen 
Hót, ha nincs otthona, nincs kenyérkeresóje 
és maga kénytelen saját maga, valamint cse
csemője fenntartásáról gondoskodni, külön 
c célra létesített munkahelyen el kell he
lyezni, ahol állapotának és tehetségének 
megfelelő munkával megkeresheti minden
napi kenyerét-

Az anya által szoptatott, valamint a mes
terségesen táplált csecsemő az első életév 
betöltéséig feltétlenül, az idősebb gyermek, 
addig legalább, mig a fogzási folyamat be 
nem fejeződött, úgy a liga, mint az ott mű
ködő orvosok felügyelete alatt kell hogy 
maradjon; nem elég, ha az évi zárszáma
dásban kimutatják, hány látogatást tett a 
gondozóhő, mennyit fáradozott a liga szol
gálatába szegődött urhölgy, az sem ele
gendő mennyi dercét, kelengyét stb.-t osz
tottak szét, hanem azt mutassa ki — és ez 
a liga működésének lényege — mennyi 
csecsemőt tartott meg az életnek, mennyi
vel csökkentette a halandósági százalékot. 
Csakis, akkor beszélhetünk ezen intézmény 
áldásos működéséről, ha ily irányban és 
céltudatosan végzi vállalt kötelességét, 
mely az emberanyag kímélését, az életnek 
való felnevelését eredményezi.

Folyt, köv.

HÍREK.
Tisztelt előfizetőinkhez!

A legnagyobb sajnálattal, de kénytelenek 
vagyunk bejelenteni, hogy a korona várat
lan zuhanása s ezzel együtt a papír árak 
és a nyomdai költség horribilis emelkedése 
folytán az újság egyes számát 200 koronára, 
a negyed évi előfizetési dijat pedig 2000 ko 
rónára kell felemelnünk.

Amennyiben lapunkat tisztán az előfize
tésekből tartjuk fel, kérjük olvasóinkat, hogy 
támogatásukat ne vonják meg tőlünk és az 
elmaradt tartozásaikat és az esetleges kü
lönbözeiét kiadóhivatalunkba sürgősen el
juttatni szíveskedjenek.

Személyi hírek. Roth Flóris bánya
ügyi főtanácsos 5 heti szabadságra utazott 
folyó hó 12-én.

Szabó Dezső református lelkész szabad
ságáról folyó hó 10-én visszaérkezett s egy
házának vezetését átvette.

A hősök emlékszobrának felállí
tás! munkálatai már serényen ' folynak. A 
hatalmas, 35 métermazsa súlyú szobrot csi
gákkal fogják magas talapzatára helyezni. 
A szobor, mely a főtéren, a posta- és a 
vasutépület között, arccal a városháza irá
nyában lesz felállítva, jobbkezében csonka 
kardot, feje fölé emeli balkezében pedig 
cserfaágat tartó honvédet ábrázol. A szo
bor nagysága kb. 2 és fél méter.’ Anyagi 
értékét, mély kb. 10—12 millió, meghaladja 
művészi értéke. A szobor kisebb sérülések
től eltekintve, épen érkezett meg. Ezeket 
kijavítva, rövid időn belül leleplezésre ke
rül az emlékmű, mely alkalommal nagy le
leplezési ünnepélyt rendez n városi tanács. 
A szobor felirata: az 1914-1918. évi vi
lágháborúban elesett hős fin emlékére emelte 
Salgótarján város közönsége. Az emlék 
méltó keretet csak úgy kaphatna, ha a fő
teret. mely most nagyon sivár képet mutat, 
befásltanák és parkíroznák,, ez azonban. 
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mint halljuk, főleg a kereskedők részéről 
heves ellenzésre talál, mert ez esetben a 
piacot mostani helyéről át kellette tenni 
máshová. Úgy a szobor, mint ti vele kap
csolatos költségek óriási összegre rúgnak, 
melynek egy része * még nincs biztosifva. 
Reméljük azonban, hogy ez n.,nagyjelcnlö* 
ségű momentum városunk történetében: az 
első szobor, anyagi okokon nem fog kése
delmet, vagy hajótörést szenvedni.

Műkedvelők. Folyó hó 5-én este a 
rom. kath. olvasókörben a délutáni közgyű
lés folytatásaként előadták Jókai .Bolondok 
grófját*. A bohózat tárgya: Koromfi föld
birtokos megvásárol egy grófi birtokot, ahol 
egy árva grófkisasszony és megmaradt sze
mélyzete minden tagjának valami rögeszméje 
van, annyira excentrikus társaság, hogy a 
birtok volt gazdáját elnevezték bolondok 
grófjának. Az uj birtokost (Koromfi) Kovács 
Antal kreálta, aki egyúttal rendezte az 
egész darabot is; nagy ügyességgel, kitűnő 
szinészképességgel, jó hanggal rendelkezik. 
Radikálisan kigyógyitotta a képzelődő tiszt
tartót (Czapák Dezső), a vadászt (Fekete 
László), a kocsist (Kovács István), a kul
csárt (Széky Dezső), akik mindnyájan nagy
szerűen játszottak. Az ügyes Koromfi a 
grófkisasszony! is meghódította, akinek sze
repét Springer Mimi játszotta nagyon von
zóan és kellemes hanggal. A darabban 
szereplő szakácsnő, fejedelemasszony és 
exmcnyasszony Lóser Elus volt, aki a hár
mas szerepben nagy gyakorlottságra valló 
játékával nagyon jó volt. Sok tapsot és de
rültséget váltott ki a közönség soraiban az 
ügyes előadás.

Halálos baleset. A karancskeszii kő
szénbányában folyo hó 10-én egy elszaba
dult csille Novák Sándor 19 éves bányászt 
elütötte és halálra gázolta. A bíróság folyó 
hó 11 én tartotta meg az orvos törvényszéki 
boncolást és helyszíni szemlét.

A rokkantak járulékát az állam a 
nehéz gazdasági helyzetre való tekintettel 
ismét felemelte ji rokkantság százalékának 
arányában. A felemelt segélyeket szeptem
ber havától kezdve folyósítjuk.

Mozi hír. A városi mozgószinház a 
színi évad alatt csak péntekenkint tart elő
adást. Folyó hó 10 én .Az éj hiénái* c. 
kalandos, izgalmas dráma ment a kisérő mű
sorral, mig most pénteken, 17-én a .Razzia 
a Red Chapellen* c. hasonló zsánerű szen
zációs dráma és az .kuka a Mascotte’-ban 
c. kitűnő vígjáték kerül bemutatásra.

Képkíállítás. Értesülésünk szerint f. 
évi szeptember hó közepén Bátky József, 
Járossy* Gyula és Fayl Frigyes festőművé
szek együttes kiállítást rendeznek Salgó 
turjánban.

Az aggteleki csepköbarlangot gr. 
Andrássy Gyula és Pákh Albert, Görnör-vár- 
megye nagy szülöttjeinek centenáriuma al
kalmából folyó hó 19-án a Magyarországi 
Kárpát Egyesület nagy ünnepség keretében 
nyitja meg. A ,A\unka* 14. számában 
megemlékeztünk errpl. Érdeklődőknek kész
séggel ad felvilágosítást dr. Arday r. fogal
mazó. Délelőtt a r. kapitányságon található.

Meghívó. A Salgótarjáni Kér. Iparosok 
Fogyasztási és ’ Értékesítő Szövetkezete
1923. évi augusztus hó 19-én d.u. 3 órakor 
az Ipartestülelben rendkivűli közgyűlést tart, 
melyre a szövetkezet összes tagjait tiszte
lettel meghívja az igazgatóság. Tárgy. A 
legutóbbi rendkivűli közgyűlés határozatának 
tárgyalása. Amennyiben a közgyűlés hatá
rozatképtelen volna, úgy ezen rendkivűli 
közgyűlés a megjelenő tagok számára való 
tekintet nélkül. határozatképessé 1923. évi 
augusztus hó 26-án hivatik össze.

Az utóbbi időben — mint velünk 
közlik, — igen sok a piacrendőri és köz
egészségügyi kihágás. S ez ellen tenni na
gyon nehéz, mert a legsúlyosabb büntetés 
is nevetségesen csekéllyé vált már a korona 
esése miatt. Nem ártana talán, ha itt is át
térnénk az aranyvalutára.

Adófizetés hadikölcsönnel. A nem
zetgyűlés pénzügyi bizottságában egyes kép
viselők azt indítványozták, hogy úgy a jö
vedelem- és vagyonadó, mint n kereseti 
adó J.s a jövőben saját jegyzésű hadiköl- 

csönkötvényekkcl is leróható legyen. A pénz
ügyminiszter n javaslathoz hozzájárult s igy 
a legnagyobb valószínűség szerint az adó
fizetés ez m módja életbe fog lepni Itt em
lítjük meg, hogy miután a pénzügyminisz
ter tervbe vette a hadlkölcsónök visszafi
zetését, az érdekellek azt kérik a kormány 
tói, hogy ez esetben felemelt értékben tör
ténjék a beváltás: az első kibocsátású 
kötvényekéit 100 kor.-kínt 300, a későb
biekért 150 koronát kérnek. Hogy ez a kí
vánat milyen fogadásra talál, meg bizony
talan.

Felvételek a salgótarjáni főgim
náziumba. Azok a , tanulok, akik az 
1923 24. tanévben ti salgótarjáni fiú- és le
ány gimnázium 1—VII. osztályának növen
dékéi akarnak lenni, kötelesek errevonat- 
kozó kérvényeiket a Főgimnázium Felügyelő 
Bizottságához címezve legkésőbb 1923. 
augusztus 20-ig n Felügyelő Bizottság va
lamelyik tagjának (Wagner Rezső bányai- 
gazgató, Salgótarján, Liptny Jenő acélgyári 
igazgató, Salgótarján és Kralovánszky Imre 
bányaigazgaló, Baglyasalja) átadni. A kér
vényhez mellékelni kell: I. A mull évi is
kolai bizonyítványt. 2. A születési bizonyít
ványt. 3. A szülők foglalkozását feltüntető 
igazolványt. A tandijat a pénz változó ér
tékénél fogva havonként a Felügyelő Bi
zottság fogja megállapítani. Szeptember hó
napra a tandij a társulati alkalmazottak ré
szére 40.000 korona, minden más növen
déknek 60.000 korona. A többi hónapok
ban a tandij a drágaság esetleges emelke
désével arányosan ebből az alapból kiin
dulva fog emelkedni. Salgótarján, 1923. au
gusztus 10. Főgimnáziumi Felügyelő Bi
zottság.

HIRDETÉSEKET
FELVESZ

A KIADÓHIVATAL.

Rendkivűli közgyűlés. A .Szapol* 
által folyó - év augusztus 3-ikára kitűzött 
rendkívüli közgyűlés a vasúti sztrájk és 
statárium miatt elmaradt. Értesítjük a tago
kat, hogy ezen közgyűlést folyó hó 22-én 
este 8 órakor tartjuk meg a városháza ta
nácstermében. Az elnökség.

Megdrágult a posta. Folyó hó 13- 
tól kezdve az alábbi díjazások leptek 
életbe: Levél helyi forgalomban 20 grig 
100 kor., távolságiban 200 kor. A környező 
államokba 350 kon, egyéb külföldre 500 
kor. Levelező-lap helyi forgalomban 50 kor
belföldiben 100, környező államokba 220 
kor., egyéb külföldre-300 korona. Ajánlási 
dij: helyi forgalomban 100 kor., távolsági 
forgalomban 200 kor., külföldre 500 korön'a 
A postautalvóny és csomag dija is megfe- 
lelőleg emelkedtek. A belföldre egy-egy 
utalvánnyal küldhető legnagyobb összegei 
1000000 koronában állapították meg. A tá- 
viródijszabásnál egy szó árát az eddigi 25 
koronáról 6Q koronára emelték. A Buda
pestre való telefonálás ezentúl 3000 koro
nába kerül.

Az uj pénz. Julius 30-n óta állítólag 
forgalomban varmnak a 100 000. koronások 
is. Rajzuk és alakjuk teljesen azonos az 
50.000 koronásokkal, csak a színezésben 
térnek Cl némileg azoktól. Legalább igy 
mondják azok a boldog halandók, akiknek 
már volt alkalmuk a legújabb .kisbankó*- 
ban gyönyörködni.

Műkedvelő előadás. Lupujtőn az 
ifjúság folyó hó 19 én a ,A\ocsáry’ park
ban mulatságot rendez. A .vndgalamb* cím
mel műkedvelő előadás is lesz Kezdete 
este fél 9 órakor. Beléptidijak 700, 500, 
300 korona.

Felkérem a Salgótarján város környék 
területén lakó erdélyi menekült székely test
véreimet, hogy a tervezett .Erdélyi társaság*- 
nak megalnkilhatása céljából folyó, évi 
aug. 31-ig, a városházán, délután 4 —6 óra 

között hivatalomban felkeresni sziveskedje 
nek. Bodo János, tanácsnok

A színházi helyárak folyó hó ió
ntól kezdve 50 százalékkal megdrágulnak. 
Molnár János ezúton kéri a közönség el
nézését az áremeléssel szemben, melyet 
nélkülözhetetlenné tesz a színészek újonnan 
megállapított fizetési listája. Egyben a bér
letek tulajdonosainak méltányosságára ap- 
pellal, mikor a bérletjegyek árút is kényte
len az említett aranyban felemelni. A ma 
gmik részéről azt hisszük, hogy a közön
ség ennek dacára is megmarad annai a 
pártfogásánál, melyet a minden tekintetben 
támogatásúra érdemes társulattal szemben 
eddig is tanúsított.

Járda építés. Örömmel látjuk, hogy 
az őszi és a teli sáros időkben járhatatlan. 
Iskola utcát immár mégis csak kövezik. A 
szomorú jelenség egyedül az, hogy a ma
gyarok Nagyasszonyának ünnepen aug. 
15-én kezdtek meg a járdakészitést, amin 
az ünneplő és templomba menő közönség 
felháborodott. Vájjon kinek az intézkedése 
folytán kezdték meg éppen Mariának, ha
zánk Patronájának ünnepén, hét közepén 
ezt- a nyilvános közmunkát ?

Teleionelöfizctök figyelmében! 
Az uj telefon díjszabás szerint folyó hó 13- 
álól a telefonelöfizetési dij 54000 koronára 
emelkedett. Az az előfizető, aki telefonját 
felmondani kívánja s azt a helybeli posta
hivatalnál augusztus végéig irasban jelenti, 
e hó vegéig még a régi előfizetési dijat 
fizeti.

145. sz. „Sirály” cserkészcsapat, 
mint irtuk, a Szilváskő oldalán táboroz. Va
sárnap tartotta a csapat a .Táborünnepé
lyét*, melyre szép számmal jelent meg a 
környék lakossága. A délután folyamán a 
netalán cserkészeket nem kedvelőket is bará 
tainkká tettük. Nagy Elemér b. főmérnök pa
rancsnok bevezető szavai után a fiuknak éne
kekkel, szavalatokkal, dialóggal, monológgal, 
szabadgynkorlatokkai, játékokkal és egy 
egyfelvonásos cserkész színdarabbal sike
rűit a hallgatóság figyelmét lekötni és tet
széseiket megnyerni. Az előadás után egy 
pár rónai család megvendégelte a fiukat. A 
rónai lakosok közöl többen kérik a parancs 
nokot, hogy hosszabbítsa meg a tábo
rozást egy héttel, mely idő alatt az élelme
zéshez hozzájárulnának. A napi kiadásokra 
önkéntes adakozásból 63.500 korona gyűlt 
be. Az önkéntes adakozók t Lőrinczy épí
tész, főmérnök, Blanár ig. tanító, Mohay 
bánymnester,. Bence főaknász, Wollner szál
lásmester. Ikszkra asztalosmester. Varga ak
nász, Horváth festő, Hajek h. Írnok urak és 
még sokan, kiket névszerint felsorolni nem 
tudunk. Az adakozóknak ezen az utón is 
köszönetét mond a .Sirály* cserkészcsapat 
és kéri a rónaiakat, hogy tartsak jó emlé
kezetükben a cserkészeket.
tMMBmmBOBunsnrannaianaaBaan

SZÍNHÁZ.
Az elmúlt színházi hét eseménye Gömőri 

LáSzló vendégszereplése volt. A művész 
egy hetes ittnrtózkodasn alatt annyira meg
nyerte a közönség szimpátiáját, hogy szinte 
példátlan. Túlzás nélkül megállapíthatjuk 
azonban, hogy ez a népszerűség teljesen 
megérdemelt: Gömörinck nagyon szép, csi
szolt hangja, fejlett enektcchnikája, művészi 
s amellett megnyerő játéka előtt hódolattal 
kell meghajolni. * •

Minden egyes estéről a szokottnál is ki
seb tér miatt c» alkalommal nincs módunk 
bán beszámolni, csak annyit, hoqij n többi 
szereplők is az elmúlt estéken nagyszerűen 
megálllák helyüket

A színtársulat, sajnos, alig hogy megkezdte 
a szezont, irtáé- kezdi is a bucsuclőadaso- 
kat, mert aug. 28 án zárul az idény. Szom
baton Kormosnak lesz jutalomjntéka, kedden 
Varga Syriinck. Köztien ujnbb vendégszerep
lőt Tóth Boriskn, budapesti művésznőt lesz 
alkalmunk látni Nagy bizalommal nézünk a 
bemutatkozás elé s reméljük, hogy várako
zásunk ebben az esetben éppen nnnyirn 
teljesülni fog, mint ahogy teljesült Gömőri 
Lászlóéval szemben.
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KÖZGAZDASÁG. SPORT.
Lefelé a lejtőn.

A d-lr»m 3 as ugnalsaik k.tpnsxd vált 
.Mi d n tereit n.vyu du-l a csusz tintás lefele, 
nei. . t a vi.tq q.izd ts >qi ex « »><Mcs> krízise 
nri t n >' i » s >d trt előre A nirüq ironok 
után <: d i d<-n Ivf. te .1 icpna, 0 O\/«>r

'Q u >r re nb-> n »d ntnttv •< troi.i s ui.mi.i 
zúdul .< ui •»•!. OcS”>» p pi tóiig aja leit, int- 
! ’ und r tdln > üt.i'Ml „C'U N* I'

N rs .tq io ui n muh'I'íih a.i ke
iül: < ». rk.i s Hí m.i mihi el is Imn p '« 
' in m ír cs m utasé dis vm ck esz beioh? 
D mvnin.icia nevel .idolt <> pen/ugui poii ika 
vmtek .i kivégzésnek, az ürügy p. diq n 
kaikul Ci‘>k eyys, eiűsiiés • s a nagyszhtnok 
lel ragasa von. A .niiil-.n.irk’ számítás lesz 
b»v<Z‘ iv» Nemeibiiod lomban. Ez azt ie- 
lei'ti, niiitlta a nemei b inkjcgycket 1:1000 
araniibm letielqeq. znek De lulajdonkcpcni 
érlelni ’ <v. hogy olyan kiiaiáslaian n nemet 
q<zd<sigi helyzet, melyei nem tud semmi
féle h mniegy tr tdal te S.-inen tartani. Ez a 
hivatalos birodalmi intézkedés

A fettiiv.it.ilos p.dig ezen is túlmegy az
által. hojy a Neinetnirudalom területen fi 
zetesi eszközzé emeli a ki Iföldi valutát. — 
es ezzel teljesen detronizalia a markát 1 
Szomorú állapot ez. mikor egy ország ha
tárain be üt, melynek kereskedelme és ipara 
a világ egeísöi köze tariozott, melynek me- 
zögazdasaga elsőrangú volt, kenyszirúseg- 
bői at kell térni idegen nációk valutáira, 
különben csődöt mond az ország vérkerin
gése. Ezentúl tehat dollár lesz a német 
pénzegyseg is, azaz a vásárlók dollárral 
fogtak íugjat fizetni a kereskedőket.

A birodalmi különnyomda pedig, mely 
már egy hete tízmillió márkás címleteket 
nyomtat, rövid iáö alatt felszámolhat, hiszen 
a mai ti^iillios bankjegyek belső vásárló 
érteke nem több, mint harminc aranymarka.

Kalasztrofalis jelenség ez, melyet regiszt
rálni nem lehet anélkül, hogy kiáltó, me- 
mentökent ne tegyük oda pénzügyi kapaci
tásaink asztalára.

Talán még nincs későn és lehet, ha 
drasztikusan is, de bármily eszközzel segí
teni azon a bajon, melynek hatása alatt a 
korona oly rohamosan csúszik lefelé a lejtőn.

Jobbról is — balról is halljuk, hogy ter
melésünk príma, gyáraink fokozott mérték
be:: dolgoznak, kivitelünk elsőrangú lesz s a 
korona egyre jobban esik. Nem hihető te
hát, hogy gazdasági életünk volna föoka 
ezen romlásnak, hanem inkább az az ön
gyilkos spekuláció, melynek hajtóerejévé 
vált az egész ország az áltál, hogy min
denki menekülni óhajtóit a magyar koroná
tól. Azáltal, hogy saját tőzsdénk intézte úgy 
a dolgot, hogy értékpapírjai, terményei ér
dekében a korona állandó romlását maga 
készítette elő.

Hiába volt minden miniszteri programm- 
beszed. hiaba minden egyénieskedő hang, 
ha de facto nem teszünk semmit a magyar 
korona érdekében. Hogyha mindenkit, na
gyot-kicsit. zegzugos fonalak kötnek a 
spekulációhoz s az .egyen* anyagi hasznai 
megszedjenek olyanokat, kiknek egyetlen, 
kötelességük az .összesség* érdekében 
dolgozni. '

Lássuk be végül, hogy minden eddigi frá
zis politika és melldőngetó demagógia mel
lett csak romlott államgazd <sagunk, csak 
élesebbé vált bér- és munkaviszonyunk sza
kadeka s az ebből szármázó nyomor hatasa 
alatti eiegedetlenség és elkeseredettség 
egijre komolyabban csapkod a társadalmi 
osztályok f«>te feleit.

>• Ha minél előbb alapos, erős kézzel nem 
nyűt, bele kormányunk a tőzsdébe, ha minél 
előbb nem vet veget (ha talán a saját karán 
is) a spekulációnak s nem ragadja magához 
a terménytőzsde irányítását, akkor menthe
tetlenül Németország sors, ra jutunk.

Óit már tombol a gazdasági káosi — és 
Isten tudja, hová fog fejlődni.

Itt meg aránylag szélcsend van. Azért 
sietni, sietni Urak! — mert tán — Isten 
őrizz — maholnap itt is kitör a vihar. P. Gy.

Felhívás ,
a S S. E. S. B. T. C.-hez.

A 11 ezüstéremre a szerkesztőség alanti 
feltételeket közli, melyek alapján megrendezi 
a mérkőzést a kel egyesület között. Fel- 
hivuk mindkét egyesület vezetőségét, hogy 
posbtfoidultavál jelentsék be az időpontot, 
melyek felett, a szerkesztőség határoz s 
melyet közölni fog:

Feltételek:
1 A mérkőzés barátságos jellegű dij- 

mérkózes,
2 A dijinérközeseu szerepelhetnek leiga

zolt es leigazolás alatt lévő, szövetségi jú- 
tékenqedellyel biró játékosok.

3. A dijmerkőzés semleges pályán ját
szódik le (Pálfalva v. Baglyas).

4. A dijmérkőzést bpesti szövetségi biró 
vezeti le

5 A dijmérkőzés a két egyesület "közös 
kasszájára lesz rendezve.

A szerkesztőség.
S. B. T. C.-Zuglói T. C. 1:0 (0:0)

Gyenge nivóju, de erős iramú mérkőzés 
volt a vasárnapi. A gyenge játék vonatko
zik a tarján! csapatra, különösen a kapkodó 
csatársorra. Biztató formát árult el a tarjáni 
csapat közvetlen védelme, a zuglóiak közül 
pedig jó volt n kapus. Takács bíráskodása 
a játék nivójának felelt meg.

SBTC. II. Nováki SE. 5:2 (3:1)
Mátranovákra rándult ki a SBTC. ll.-ik 

csapata, hol a most megalakult btelepúegye- 
sületuek volt a vendége. Meglehetős durva 
mérkőzés volt, mely Wölker biró erélyte- 
lensegére Írandó.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.

Tekintettel a napilapok magas árára, 
ezentúl kivonatosan közölni fogjuk a hét 
fontosabb bel- és külföldi híreit, hogy azok 
is értesítve legyenek, akiket szegénységük 
megakadályoz abban, hogy naponta orszá
gos lapot vegyenek.

7524 1923. szám.

Pályázati hirdetmény.
Salgótarján r. t. város „Apollo* mozgó- 

fényképszinháznál rendszeresített üzemveze
tői állasnak folyó évi szeptember hó l-től
1924. évi augusztus hó 31-éig terjedő egy 
évi időtartamra való betöltésére ezennel 
pályázatot hirdetek.

Az állás javadalmazását a 5900 1923. 
B. M. számú körrendelettel engedélyezett 
és a szerződő felek közt megállapítandó 
százalékos jövedelem képezi

Az ajánlatban tehát feltüntetendő, hogy 
az ajánla.ot tevő a brultó jövedelemnek 
hány százalékát igényli; legyen figyelem
mel azonban az ajánlatof tevő arra, hogy a 
szükséges személyzetet és pedig:

egy gépészt,
egy pénztárnoknőt,
egy zongorajátékost,
egy jegyelleiiórt, 
egy takarítónőt

ő tartozik alkalmazni és fizetni.
A fenti feltételektől eltérő ajánlatok is fi

gyelembe vétetnek és elfogadtatnak.
Az ajánlatot tevők pályázati kérvényüket 

eddigi és jelenlegi alkalmaztatásukat igazoló 
bizonyítványaikkal felszerelve legkésőbb 
folyó évi atiQusztus 22 délelőtt 10 óráig 
bezárólag Salgótarján r. t. város polgármes
teri hivatalánál tartoznak "benyúltam ; a ké
sőbb beérkező ajánlatok figyelembe nem 
vétetnek.

Megválasztott üzemvezető köteles a . .vá
ros pénztárába 100000 korona óvadékot 
letenni

Salgótarján, 1923. augusztus 8 án.-
Dr. Förster Kálmán, s. k. 

polgármester.

Külön bejáratú bútorozott szobát 
előszobával bérelnék. , 
'Cím: a kiadóhivatalban.

Jó házból való fiú 

tanulónak 
felvétetik

Morícs György kereskedő 
Karancsaljai-utca.

VIGYÁZZON A
SZEMÉRE!

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

Színházzal szemben.
Minden munka megvárható! 
Postai szétküldés naponta! 

GYÁRI ÁRAK!

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

kárpitos és díszítő 
műhelyt nyitottam.

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

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

Szives támogatást kér tisztelettel

Málovits Gyula,
kárpitos és diszitö.

■ INTELLIGENS ||||||||
PERFEKT

gyors- és gépirónöt 
keres a baglyasaljai 
Bányaigazgatóság.

Ajánlatok bizonyítvány 
másolatokkal együtt 

nyújtandók be.

„TURUL” nyomda, Salgótarján
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Az Úri-utca 647. szám alatti ház

- eladó.
Bővebb a háztulajdonosnál megtudható.


