
A MUNKA
Hét év mérlege.

szik belegyurni az ingadozó lélekbe: a 
kereszténység által alkotott lelki és tár
sadalmi berendezkedés, szóval a keresz
tény kultúra válságát. És olyan oksze
rűen, olyan kezénfekvően mutatják be a 
mai társadalom családi életén, munkanél
küliségén, vallástalanságán azt, hogy a 
kereszténység már nem ad elviselhető 
életet, hogy sokan beleszédülnek kar
jaikba.

Azt mondják: ez a világ már.fáradt, 
a kereszténység kiélte magát, meglévő 
intézményei elkorhadtak. Hogy mást ne 
említsünk — mondják — itt van a ke
resztény társadalmi rend két alapintéz
ménye, a házasság és a tulajdon.

Ezelőtt száz-kétszáz évvel jól meg
fértek az emberek a házassági életformá
ban. S ha nem fértek meg, a házassági 
erkölcs ellen vétőket szigorúan büntették 
mint pl. Pozsony város joga szerint a

koncepciójú, óriási áttekintéw^kos 
és mindent előrelátó szuggesztiv 
akarat* uralkodjék. El sem tudjuk 
képzelni, hogy évezredeken át élhe
tett az emberiség olyan bölcsészeti, 
fizikai és társadalmi tévhitekben, 
melyeket egy-egy nagy gondolkozó 
egyszerre változtatott át ma már köz
keletűvé vált igazságokká. De kinek 
jutott eszébe Gallilei előtt az az 
igazság, amit ma minden béresgye
rek tud, hogy a föld forog a nap 
körül. Ki tudta meglátni a magyar 
khaoszban azt a kivezető utat, mely
ről mindenki fantáziáit és álmodo
zott, de megtalálni nem tudott, ha
nem Bethlen István? Kinek volt 
meg az államférfiul intuíciója kérlel
hetetlen határozottsága abszolút ön
bizalma és csodás politikai müvé-

1921. év április 14-e neveze
tes évforduló Magyarország törté
netében. Ezen a napon nevezte ki 
miniszterelnökké a kormányzó gróf 
Bethlen Istvánt. E megbízatás elvál
lalása óta eltelt hét esztendő szám
talan történeti bizonyítékot szolgál
tatott arra, hogy Bethlen István 
nemcsak nagy feladatokra vállalko
zott, hanem azokat meg is oldotta. 
Csak egy átfutó visszapillantást kell 
vetni Magyarország hét év előtti 
helyzetére, feldúlt társadalmi viszo
nyaira, az államháztartás s a köz
gazdasági élet napról-napra züllő 
bizonytalanságára, a jogrend és 
közbiztonság folyton megismétlődő 
sérelmeire, utána a mai konszolidált 
állapotokra, hogy a történelmi mér
leg serpenyőjében Bethlen István 
javára ' akkora értéket láthassunk, 
amelyek a legnagyobb államférfim 
qualitások teljesítményei. Itt álltunk 
reszketve és dideregve külföldről 
mindenünnen felénk áramló hideg 
és ellenséges hangulatok körében, 
bizonytalan volt még holnaputáni 
létünk is s ma már ott tartunk, 
hogy a trianoni béke revíziója és a 
történelmi Magyarország rekonstruk
ciója állandó témája lett azoknak a 
köröknek, akiknek azelőtt egy me
leg pillantása sem volt számunkra.

Hogyan csinált a vészeket rejtő 
katolikus zűrzavarból rendet és kon
szolidációt Bethlen István, ma már, 
hét év múlva mi is látjuk s a világ 
legtermészetesebb dolgának vesszük 
hogy minden ugy következett be. 
ahogy azt előre látta. Ma már azt 
mondjuk, hogy mindez nem is tör
ténhetett máskép, annyira hozzá
szoktunk ahhoz, hogy Magyarország 
jelene és jövője felett egy hatalmas

Infernojának kezdő sorr.i szerint 
Dante fel akar jutni az erény dombjára, 
de: „az emberélet utjának felén egy nagy 
sötétlő erdőbe jutottam, mivel az igaz 
utat nem lelém*. A sötétlő erdőben elő
tűnik Dantenak csábos, könnyű párduc, 
az oroszlán, vézna nőstényfarkas s mind 
az igaz útról igyekszik öt eltéríteni.

A mai kor emberének ez a sötétlö 
erdeje a szürke hétköznapok s Dantenak 
az állatjai a lelki utonállók, akik az 
„igaz utón" megállítják s ha lehet, lelki 
kincstárát megdézsmálják. Ilyen lelki 
utoná'lókkal, tolvajokkal lépten-nyomon 
találkozunk, csak hirtelen, nem vesszük 
észre, hogy azok egyszer ponyvaregény, 
máskor politikai szónok, harmadszor spi
ritiszta szeánsz és számtalan más álruhá
ban surrannak hozzánk. De a változatos 
megjelenés mellett is mind egyet igyek-

A keresztény kultúra válsága?
Irta: Dr. PATAKY ERNŐ.

szete, hogy egy hitelét veszteit, 
porba sújtott, asztaltársaságokká 
tagozódott nemzetet rá tudjon te
relni arra az útra, mely a boldo
guláshoz vezet, de akkor senkisem 
akarta ilyennek felismerni. Kormá
nyozni, normális viszonyok között, 
nem nehéz, de kormányozni akkor, 
amikor a nemzetnek imbolygó hajó
ját ezer Scylla és Charibdis közt 
ugy kell vezetni, hogy mindenki 
feljogositva érzi magát arra, hogy a 
kormánykerék után kapkodjon s a 
hajó mégis révbe érjen: a legna- 

i gyobb kormányzói képesség. Az 
összetört, letaposott nemzetet biz- 

■ tos révbe vinni, önbizalmát és nem-
• zetközi megbecsültetését helyreálli-
• tani, olyan államférfim feladat, melyre 
t mindenki hivatottnak érezte magát
• egykor, de teljesíteni csak egy em-
• bér volt képes s ez Bethlen István.

vétkes nő haját rövidre vágták s a meg
bélyegzett nőt a főtéren lévő kalodában 
pellengére állították. Ma már — mond
ják — legfeljebb bontó .okul szolgál a 
vétkezés; a házassági életforma kivénült, 
erkölcsi tartalma elvész s a házasságot 
csak gazdasági, anyagi életközösségnek 
tekintik.

S ott van a másik keresztény alap
intézményünk, a.tulajdon is. Ezt is szi
gorúan védte a törvény. Még egy XVI. 
századbeli német hóhérbárdon ’is olvas
tam a bevésett félelmetes intést: „Wer 
findet ehe es verloren wird, wer kauft, 
ehe es fail wird, dér stirbt, ehe er krank 
wird“. Védték a törvények a tulajdont, 
mert valamikor az egyéni, nemes becs
vágyak, a jobb életre való törekvés ru
gója volt. 5 ma — mondják — a tulaj
donban az emberiség ellenségét védi a 
törvény, mert a tulajdon a meggazdago
dás ördögét kelti fel, mert a tulajdon a 
tőkének az eszköze a munkás kizsákmá
nyolásában, mert ahol a gyárkémények 
emelkednek, ott vívják a. legádázabb 
tusát az emberek szabadsága ellen. Ezért 
a tulajdon, a tőke megszüntetése a célja 
az uj, a jobb társadalmi rendet Ígérő 
szocializmusnak.

A kereszténység hát csak ilyen 
tiszavirágéletü intézményeket tudott te
remteni? Eltek, virágoznak s ma már 
akadályai egy helyesebb életberende
zésnek. ,

De menjünk tovább. Ha valaki a 
nagyvárosok könyvkirakatait nézegeti, 
telve találja azt a buddhizmusról, az in
diai miszticizmusról, az okkultizmusról 
szóló könyvekkel. Az emberek üresnek, 
túlhaladottnak tartják a kereszténység 
tanításait s vágyódnak valami rejtelmes 
előttük megfoghatatlan felé. Ezért rende
zik, a szeánszokat is, a szellemek idézé- 
séLui akarják hitbeli szükségleteiket ki
elégíteni.

Még a jó keresztények közül is 
sokan , kézlegyintéssel intézik a ^hitbeli 
dolgokat. Ma már a XX. században 
élünk, mondják. A keresztény vallás irá
nyította az emberek életét akkor, ami
kor keresztes hadjáratokat rendezett, 
amikor a hitújítással lázba hozta a vilá
got, vagyis amikor történelmet csinált. 
Ma már azonban a vallása, a hite min
denkinek privát dolga, a mai embernek

A MUNKA TÁRCÁJA

TOLDI MIKLÓS*
Irta: ZEKE ELEK

Napjainkban a históriás, de kivált
képen a szépirodalmi műfajok presztízse 
meglehetősen aláhanyatlott. A nyomorú
ságos állapotok szülte anyagias szellemen 
kívül a felszínes, dekadens kor is oka 
részben, mely silány irodalmi exponen
seivel — tisztelet a kivételnek — a fej
lettebb, finomabb izlésűek kisebb, de 
annál értékesebb csoportját immár nem 
képes méltóképen kielégíteni.

Pedig minden okosságnak, tudó, 
mánynak a szépirodalom, illetve a köl
tészet az alapja, mely mint az elmék 
fantáziája oldotta meg a sok előttünk 
gomolygó, látszólag komplikált, de lé
nyegében egyszerű természeti titkokat és 
igazságokat, kivéve a teremtés titkait, 
ts milyen sivár volna életünk, ha annak 
minden mozzanatjából hiányozna a szép, 
a költészet. Nélküle az ember nem volna 
a teremtés koronája, hanem csupán dol
gozó állat. Mert a költészet költötte sza
vainkat, finomította ízléseinket, érzésein
ket, fogalom meghatározásainkat, melyek 
által a külvilági, sőt kívül eső impressiók 
érezett képei lelkűnkbe vésődnek. Cso
dálatos, szent hazugságnak tetsző képei 
adják vissza a szenvedő, tülekedő, talán 
céltalannak látszó életnek azokat a szép
ségeket, üdvöket, amit a való eltagadott 
tőlük s amely után rajongás viszi az em
bereket a tökélesedés felé. Akár a reális 
tudományokkal is előhozakodhatunk* Itt

• Nem mindenben értünk egyat a Menővel.
Sí érit.

van pl. a geológia. Alapja hatalmas el
mebeli készségekkel kifundált poétika, 
negatívum, sőt humbug, a Kant-Laplace 
féle naprendszer elmélet. A létek ködös, 
éteri keletkezésébe lett légyen az az 
elme bármilyen rendkívüli, de mégsem 
tudhat annyira bclelényegülni, hogy azok
ból pozitívumokat mutasson nekünk. 
Vagy ugorjunk a jégkorszakra. Arrhenius 
(Svante) glaciális és interglacialis jégkor
szak elméletei, okadatólásai nem-e csu
pán érdekes, szellemes szép prózák, sőt 
azt is mondhatjuk, a fizika-chémia költé
szete. Egy másik fogasnak jelölt tudo
mány: Az általános géptan. Hát ez nem 
az egyszerű fizikai munka jelenség, az 
emeltyű és lejtő költészete? A sok egy
szerű munka müvekből összetett erőmü
vekké kapcsolt forgó, vagy egyéb dina
mikájú verslábak energiája.

Változatos bevezetésem után ráté
rek cikkem tulajdonképeni tárgyára, 
Arany Jápos gyönyörű époszára Toldi 
Miklósra. A poétikai méltatására azért 
szenteltem a fenti sorokat, mivel nagy 
költői géniuszunk Arany János, költői 
alkotásával szebbeket, maradandóbb em
lékeket, kincseket hagyományozott nem
zetünknek, mint sok uralkodó s akinek 
dalait a nemzet épen akkkor, amikor an
nak legnagyobb lelki szükségében volt, 
elbovűlten, elragadtatással hallgathatta.

Irodalmunkban ma is eldöntetlen 
és három vermegye s községei vitatják 
Toldi Miklósnak, a nagy erejéről és vi
tézségéről hires magyarnak hovatartozó 
ságát* Nógrád, Bihar és Kraszna megyék 
vitatják maguknak. Ilosvay Selymes Péter 
(Idari Péter) 1574, illetve 1629-ben írott 
száraz < mondfszerü költeménye Toldiról 
közelebbi helyrajzi adatokat nem közöl.

Elvitázhatatlan, kétségtelen, hogy 
Toldi Miklós nem költött személyiség, 
hanem valóban Nagy Lajos királyunknak 
hires vitéze, később megyei főhivatal
noka volt,

Amig Buglyasalján bányatisztviselő 
voltam, csendesen, észrevétlen kutattam 
e monda eredete után. Ismerve a dilet
tánsak iránt táplált előítéletet, alapos 
környezettanulmány! és történelmi ké
szültség után közreadom megállapításai
mat és szerény véleményem az, hogy 
Toldi Miklós nógrádi eredetű volt és a 
magyar irodalom ezt tényként elköny
velheti.

Toldi születési helye a nógrádi 
Alsó és Felsőtold határához tartozó 
Nagymező nevű tanya (akkor talán még 
falutartozék) lehetett. 50 évvel ezelőtt 
még Nagymezőnek nevezték (a kis éposz- 
bán Nagyfalu) most már nem tudom mi
nek. E környékén Toldi históriáját az 
öregek ismerik. A Toldi név arrafelé 
gyakori. Baglyasalján is dolgozott egy 
Toldi Miklós nevű falusi ember, jelenleg 
is nyugdíjas ott, ha ugyan még él.

A Toldi szerelmében szereplő Tar 
Lőrinc felesége: Rozgonyi Piroska. A 
Rozgonyiak Karancsapátfalván és kör- 
nyékény számosán laknak ma ik

Tar Lőrinc személyét illetően lát
szólag egy kis kronológiai hiba volna, 
Arany egyébként is kitűnő históriai ösz- 
szeállitásában, t. i. Tar Lőrinc Zsigmond 
királyunknak volt főnemese, de bizonyos, 
hogy egyik rokona, vagy apja szintén 
erre a névre hallgatott Nagy Lajos kirá
lyunk idejében is.

Arany nem tudom honnan szerezte 
históriai forrásait, adatait, annyi azonban

hiteles tény, hogy Tar Lőrinc pásztói 
illetőségű volt. Minthogy a középkorban 
Pásztó városának határai mélyen bele
nyúltak a jelenlegi Nógrádmegyébe 
(Tar, M. szőllős, stb) nyilvánvaló Toldiék 
és Tarék szomszédsága.

Pásztó, mely a honfoglaláskor is 
már főfészke volt a honfoglalóknak (a 
Zogea vize volt kiinduló pontjuk, jelen
leg elég rosszul Zagyvának hivják, amely 
név téves, vagy tendenciózusan keresz
telték így, mert ennek folyása mentén 
nem zagyva népek, hanem ősi, velünk 
rokon avarnépek laktak és a honfoglaló 
magyarság is velük testvéri településben 
lakott, a szláv elemeket gyérszámban a 
11—12 századbeli egyházi rendek, apát
ságok hozták be, akik teljesen felszívód
tak a magyarságba) Zsigmond magyar 
királytól Tar Lőrinc utján kapta váro
saink kiváltságai között páratlan ama 
jogokat, hogy világi, egyházi bírásko
dási és mindennemű személyes -függet
lenségén szabadságain kívül jogai azo
nosak, szószerint egyezöek egyebekben 
Budáéval, amit (1. őrsi. lev. tár Néo 
Rég. 1773.) Hunyadi Mátyás is megerő
sített. Tehát Tar Lőrinc személye is ilye- 
ténképen igazolt. Érdekes a Lőrinc ne
vek gyakorisága. Toldi Lőrinc, Tar Lő
rinc, Pásztó templomának is, Szt. Lőrinc 
a keresztneve.

Maga Tar Lőrinc állítólag itáliai 
eredetű volna és családjai magyar olasz 
fajzás, ami után jelenleg kutatok, mivel 
sok különös és érdekes felfedezések jut
nak tudomásomra ősi nemzetünkről,, 
amely iránt csodálatom napról-napra fo
kozódik.
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már más gondjai vannak, mint a hit* 
beliék.

A modern társadalomnak ezek a 
vájudó tünetei természetesen nyomot 
hagynak az irodalomban, művészetben 
és a tudományban is. A sok tudós közül 
csak egyet említek, Oswald Spenglert, 
aki munkájában „A nyugateurópai kul- 
túra alkonya*4 a legügyesebb és — el 
kell ismerni — legzseniálisabban sújtott 
a keresztény kultúra korhadó fájának a 
gyökerére. Spengler azt mondja: A csil
lagászatban eddig két felfogás uralkodott. 
A ptolemaiusi régi világrendszer szerint 
a Föld a világ középpontja, e körül fo
rog az összes többi égitest. Kopernikus 
ezt az elméletet megdöntötte azzal, hogy 
a Föld is éppolyan bolygó mint a többi. 
Ugyanígy az emberiség történetében ré-

Eisele Gusztáv
A Rimamurány uj igazgatója.

A hatalmas gyár nyugtalan, termelő 
munkája nemrégen mélységes hallgatással 
búcsúzott az irányitó vezértől, nesztelen 
léptekkel járt a nehézkes járású mun
kásság a gyár udvarán, hogy ne zavarja 
örök álmában a megboldogult igazgatót.

Ma a kegyelet szent érzelmével 
még eltelve, de a jövő felé a legtelje
sebb bizakodással tekintünk.

F. hó 18.-án (szerdán) d. u. kelt 
szárnyra az örvendetes hir, hogy a Ri- 
mamurány Vasmű Rt. salgótarjáni hatal
mas gyárának igazgatója Eisele Gusztáv 
lett, a gyárnak hét év óta kiváló szaktu
dású, nemes gondolkozásu fiatal fő
mérnöke.

Az uj igazgató középiskoláit a rima
szombati főgimnáziumban végezte, majd 
a budapesti József műegyetemen gépész
mérnöki oklevelet nyert. Ezután Bécsben 
a Siemens Schuckert müveknél 3, a bu
dapesti Siemens müveknél 4 éven át tel
jesített üzemvezető mérnöki szolgálatot, 
ahonnan Nyíregyházára hívták meg a 
villanytelep főnökének.

1921. júniusában került e nagy vál
lalathoz, melynél megboldogult édesatyja 
előbb mint vashegyi, majd rozsnyói, ké
sőbb mint ózdi bányagondnok teljesített 
szolgálatot, míg élete derekán a halál el 
nem ragadta.

Fiatalabb öccsét Ottót, a kiváló 
bányafőmémököt tavaly temettük el meg
rendült lélekkel. Idősebb öccse a Salgó
tarjáni Kőszénbánya bánfalvai telepének 
mérnöke.

1921 júniusa óta él e városban az 
uj igazgató édesanyjával, akit gyermeki 
szeretettel vett körül mindig s akinek 
mély gyászában az isteni gondviselés 

Hírek és különfélék
Munkás Rokkantegylet múlt 

évi mérlegével foglalkozik a keresztény
szocialisták lapja a Népakarat. Felemlíti, 
hogy huszonegy bérpalotája van az in
tézetnek, de a hosszú évtizedeken át be
fizetett munkástagdijak után alig fizet 
valamit a rokkant munkásoknak. Igen 
nagy az elkeseredés a munkásság köré
ben, mert az évről évre való biztatást 
már megunták. Tudja azt a munkásság, 
hogy a tőkének kell, hogy erős legyen, 
de azt is tudja, hogy az elviselhetetlen 
nyomort ebből a tőkéből kell enyhíteni. 
A napokban újabb reménykedéssel be
szél a munkásság a közeljövőben meg
érkező uj rendelkezésről, mely szerint 
emelni fogják a rokkant nyugdijakat.

Meghívó. A Salgótarjáni Polgári 
Lövészegyesület f. év május hó 6.-án 
(vasárnap) d. u. 6 órakor tartja évi ren
des közgyűlését a városháza tanácster
mében, amelyre az egyesület működő, 
pártoló tagjait, valamint azok vendégeit 
ezúton tisztelettel meghívja az elnökség. 
A közgyűlésen Bieiy Béla százados elő
adást tart. Este 8 órakor bajtársi vacsora 
van tervbe véve. A vacsorán való rész
vétel dija személyenként (ital nélkül) 
1*60 P. Amennyiben elegendő számú baj
társ jelentkezik a társas vacsorára, ugy 
azt feltétlen megtartjuk. Azonban mihez
tartás végett már most kérjük aláírással 
és fizetési kötelezettséggel a vacsorán 
való részvételt április 30-ig a csoportve
zetőknél, avagy Reguly Lajos e. titkár
nál bejelenteni szíveskedjenek. Salgótar
jáni Polgári Lövészegyesület elnöksége.

Veszettség! Az elmúlt közeli na-

gente azt hitték, hogy a nyugateurópai 
keresztény kultúra a középpontja a tör
ténelemnek. Én azonban, mondja Speng
ler, felállítom a kornikusi rendszert a 
világtörténelemben, mert a keresztény 
kultúra nem középpont, hanem ép ugy 
alá van vetve a virágzásnak és az elmú
lásnak, mint az egyiptomi, a föníciai, 
a görög, a római, az azték, a kinai stb. 
kultúrák. Es Spengler ezt az elméletét 
ügyesen bizonyítja. Ma már nem szület
nek zsenik, mint Petőfi, Napokon, Wag
ner, Göthe stb. mert a keresztény kul
túra elöregedett s nem tud magából újat 
kitermelni. Félelmetesen jön a nyugat- 
európa kultúra helyébe az amerikai, 
ahol igaz, jó és szép az, ami hasznos; 
ahol nincsenek szellemóriások, zsenik 
csak dollárkirályok.

enyhítő írt is küldött, amikor Gusztáv 
fiát a társadalom eme hatalmas pozíció
jában láthatja.

F. hó 19-én d. e. 11 órakor zorkóci 
Zorkóczy Samu vezérigazgató iktatta be 
az uj igazgatót állásába, amikor a gyár tiszti 
és altisztikara, munkássága üdvözölte őt.

Mint kiváló elektrotechnikus szak
tekintéllyé nőtte ki magát s a villamos
ság századában elsősorban is képességei
nek elismerését látjuk e kinevezésben.

De társadalmi téren az acélgyári 
tiszti kaszinóban, sport egyesületben, a 
városi politikában, vallási téren az evan
gélikus egyházban mint felügyelő; köz
gazdasági téren mint a Hangya Szövet
kezet elnöke, az O. K. H. igazgatósági 
tagja tette nélkülözhetetlenné kiváló egyé
niségét. Legfőképen azonban mint szo
ciálisan érző, nemes gondolkozásu, sok 
munkanélkülit kenyérhez juttató, lelkes 
hazafi szerzett köztiszteletet és közszere
tetét Salgótarjánban, amelynek egész tár
sadalma a legnagyobb szimpátiával fo
gadta és örvendett e kinevezésnek.

Mi tudjuk, hogy e magas társa
dalmi állás súlyos kötelezettségeket és 
felelősségeket is ró viselőjére, de egész
séges szellemével és 40 éves korának 
teljes munkabírásával nem féltjük őt az 
élet meg-megujuló technikai, gazdasági, 
kulturális és szociális követelményeivel 
szemben.

Amikor mély tisztelettel és rokon
érzéssel fogadjuk és üdvözöljük uj mun
kakörében, kérjük Isten áldását, hogy a 
jövőben nagy koncepciójú és eredmény
dús munkát végezhessen ugy szükebb 
hazánknak Salgótarjánnak, mint a ma
gyar Hazának javára!

pókban Salgótarjánban 2 veszettség! eset 
fordult elő. amellyel kapcsolatosan két 
embermarás is történt. A megmart egyé
neket fel is szállították a Pasteur inté
zetbe oltás végett. Az eset annál súlyo
sabb, mivel a közeli községekben ha
sonló fertőző betegség pusztit. Minden 
ebtulajdonos tartsa lelkiismereti köteles
ségének és saját érdekének, hogy kutyá
ját, macskáját éber figyelemmel kisérje 
és a hatóságilag elrendelt ebzárlat ideje 
alatt azt szabadon ne engedje. A veszett
ség tovaterjedésének meggátlása érdeké
ben minden kóboreb elfogatik és azon
nal kiirtatik, mert még sem lehet az 
emberi közegészségügyet kockáztatni a 
kutyák kóborlása miatt, még ha az bár
mily kedvenc állatja is gazdájának. Reguly 
Lajos városi állatorvos.

Eljegyzés. Misecska kukát elje
gyezte Tóth László, Salgótarján.

Jótékonyság. A nyomorral küzdő 
családok kisegítésére, városunk polgár
sága mindig készséggel vállalkozott. A 
f. évi tartós tél után is sok olyan sze
gény család volt, melynek még a min
dennapi kenyérre sem téllett. Ezen segí
teni igyekezett a folyamatba tett ebé
deltetés! akció, melynek során a tehető
sebbek asztalánál 81 szegény gyermek 
részesül egyrészt családi élelmezésben, 
másrészt pedig rögtöni segélyben. Az 
eddigi adakozók a kővetkezők: Galgó 
Íózsefné uthőlgy utján: Donászy Viktor 

,esták János, Praznovszky Sándor, Ba
rabás Árpád, Krajcsovits Gyula, 1—1 
gyermek ebédeltetése egy hóra, Dr. 
Förster Kálmán és Tóth Gyula 1 — 1 
gyermek állandó ebédeltetése, Kraicso- 
vits Gyula heti 10 kgr. kenyér 1 hóig 
Dr. Holics Endre, Sxauer Andor 20—20 

pengő, Kohn Lipót szeszkereskedő cég 
30 P., Dr. Varga Kálmánná 16 P., Klein 
L. Márkusz 6 P » Herczogh Ede 10 P., 
Dr. Székely Pál, Hölesek Antalné, Bihel- 
ler Jakab 5—5 P. készpénz. Sztankovics 
Jánosné urhölgy utján: Szentbe László 
és Sztankovics Jánosné 1 gyermek ebé
deltetése állandóan, Netzkó Mátyás 3 
hóra. Kromek Lajos, Ender Istvánné, 
Bodó Lajos, Dörr György, Feuerstein 
Adolf 2—2 hóra, Borsovitz Gyula, Sán
dor Józsefné, Paksy Árpád, Balogh ist
vánné, Bulyovszky Lajos 1—1 hóra, Szán- 
tay István és Pentka József természet
beni adományokkal. Hála és elismerés 
ezért a megértő sziveknek.

Az acélgyári tengely és szeráru 
üzem munkásai Liptay B. Jenő Istenben 
boldogult gyárigazgatójuk koszorú 
gyűjtéséből fennmaradt összeget 59 P. 
82 f. a református templom fölsegélye
zésére adományozták. Munkás testvéreink 
nemes adományukért fogadják egyházunk 
hálás köszönetét. '

Salgótarj án i Kőszénbánya 
Részvénytársaság március 30-án tai- 
totta Chorin Ferenc dr. elnöklésével 
60-ik rendes évi közgyűlését. Az elnök 
mindenekelőtt megemlékezett ama kiváló 
férfiakról, kik a társulat alapítása és fej
lesztése körül elévülhetetlen érdemeket 
szereztek maguknak. A közgyűlés ezután 
elfogadta az 1927. évi zárószámadásokat 
és elhatározta, hogy az összes üzleti 
költségeknek levonása és az értékcsök
kenési tartalékalapnak 2000.000 pengővel 
és a rendes tartalékalapnak 240.000 pen
gővel való javadalmazása után fennma
radó tiszta nyereségből a tisztviselői 
nyugdíjalap javára 200 000 pengő, az al
tiszti segélyalap javára 80 000 pengő, a 
Chorin Ferenc bányamunkásszanatórium 
javára 40.000 pengő, a Chorin Ferenc 
tisztviselő segélyalapjavára 40.000 pengő, 
közcélokra 24.000 pengő, végül oszta
lékra részvényenként 3*50 pengő, a for
galomba levő 910.000 darab részvényre 
összesen 3.185 000 pengő fotditassék, 
84.473, 83 pengő pedig az 1928. év 
számlájára előirassék. Az osztalék ez év 
április hónap 2. napjától kezdve kerül 
kifizetésre.

Jótékonyság. A Salgótarjáni Kő
szénbánya R.-T. salgótarjáni bányaigaz
gatósága dr. Chorin Ferenc alapítvány 
f. évi kamataiból 10 ezer P.-t jótékony
célra fordított. A bányaigazgatóság, a 
társulat különböző telepein, összesen 210 
rosszul táplált, betegségre hajlamos, tan
köteles gyermeket részesít 1 hónapon 
keresztül természetbeni ebédben. Már 
közel három hete, hogy a telepi kaszi
nók étkező helyein megjelennek a bá
nyaorvosok által kiválasztott gyermekek, 
hogy elfogyasszák az Ízletes, tápláló és 
bő ingyenebédet. Erre az ebédeltetés! 
akcióra, amely a tankötelesek létszámá
nak 12 százalékát öleli fel, 6 ezer pen
gőt irányoztak elő, még a felmaradó 4 
ezer pergőből a tüdőbeteg anyák és 
csecsemők szanatóriumi kezelését fogják 
ellátni. A bányaigazgatóságnak ez az 
újabb humánus cselekedete önmagát di
cséri. Április hónap a bányászcsaládok 
életének kritikus hónapja volt mindig. 
A megélhetés indexszámai rendszerint e 
hónapban emelkedtek fel, a termelés és 
ezzel a kereseti lehetőség pedig hatal
mas mértékben e hónapban csökken alá. 
A helyzetet súlyosbítja az a körülmény, 
hogy a redukált üzemnapok mellett a 
szülők a mezőgazdasági munkáknál sem 
tudnak még áprilisban elhelyezkedni. Az 
illetékes körök bölcsen tudták ezt, mert 
a legnehezebb hónapban nyújtják legitő- 
kezüket. Igazuk van, mert kétszeresen 
ad az, aki idejében ad. A megsegített 
bányászcsaládok bizonyos mértékben való 
tehermentesítése az anyagi gondok alól, 
az akció hatása alatt rózsaszínre festett 
sápadt gyermekarcok felkacagása orvosi, 
szociális és pedagógiai szempontból oly 
nagy súllyal nehezedik a Salgó bányate
lepeire, hogy a száraz adatok mellett 
lapunk nyilvánossága sem mehet el kö- 
zönbösen. Evvel kapcsolatban kaptuk 
még az alábbi sorokat:

Bányászmécs mellett, Az árvák 
és szegények nevében Írjuk e sorokat 
szivünk tintájával, lelkűnknek legszebb 
szavaival, hogy megörökitsük a Salgótar
jáni Kőszénbánya Részvénytársulat salgó
tarjáni bányaigazgatóságának, a vállalat 
nagyérdemű vezetőségének nemes csele
kedetét, hogy a nógrádi bányamüvek
nél fennálló iskolákkal kapcsolatosan he
tek óta fenntart már egy oly intézményt, 
mely dicséretét önmagában hordja. Kö
zel egy hónap óta a bányatársulat nagy
lelkű igazgatósága, az Összes telepeken 

a sok gyermekes családoknak, árváknak 
betegeskedőknek, egyszóval a legszegó 
nyebb gyermekeknek részére, „ingyenéi 
népkonyhát szerzett** kiváló étrenddel, 
nagyszerűen összevállogatott, tápérték' 
ben gazdag, változatos menüvel tel
jesen díjtalanul. Az emberek ma 
a legcsekélyebb ajádékért is hálásak 
Ma amidőn országunk szétforgácsolása 
következtében, a gazdasági életünkben 
is lethargiát látunk, egyre ritkább ven
dég az ünnepi lakoma még a jobbmó- 
duak asztala mellett is, nap-nap mellett 
is ebédhez ültetni egy hatalmas gyermek
sereget, jólakatni és fonnyadt arcaikra 
rózsákat varázsolni óriási feladat, még 
akkor is, ha ezt a jótéteményt maga az 
állam nyújtana és gyakorolna népjóléti 
intézményein kívül. Á Salgótarjáni Kő
szénbánya Részvénytársaság csöndben, 
zajtalanul, minden hírlapi bejelentés nél
kül, fenkölt gondolkozásu irányítóin át, 
Dr. Chorin Ferenc báró vezérigazgató s 
Róth Flóris bányaigazgató, főtanácsos 
buzgólkodására, megvalósította sok anyá
nak és sok apának édes álmát, szociális 
gondolkozásával, az ingyenes gyermek
konyha felállításával. A terülj asztalka 
meséje elevenedett meg. Telepenkint 
csaknem negyedszáz emberpalánta érzi 
az ismeretlen jótevők szivén keresztül a 
szeretetnek szent varázsát, a szeretetnek 
tápláló melegét. A legnagyobb szükséget 
szenvedők, kicsiny Lázárok tapasztalják, 
hogy van gondviselés, hogy van arany- 
szív is még ezen a világon! Tanítóik fel
ügyelete alatt étkeztek a bánya koszto- 
sai. Szinte öröm volt nézni, hogyan gya
rapodtak napról-napra. Mennyit tanultak 
Csinos étkezőben, fehér abrosz mellett 
evőeszközökkel, tányérokkal, amint az 
ma minden jobb házban szokás, imával 
kezdték és végezték az ebédet. Duplázni, 
triplázni is szabad volt. Életünknek min
denkor kedves és jóleső emlékei marad
nak a napok, amelyeken a bánya etette- 
itatta, gondozta őket. Az árvák és sze
gények nevében kezdtük megemlékezé
sünket. Az ő nevükben fizetjük meg az 
élvezett jókért az adónkat, az egyszerű 
szívből jövő igen őszinte köszönetünket, 
A szegénység és árvaság kietlen utjain a 
bánya által létesített oázis, az Ur Jézus 
szavait juttatja eszünkbe: „Nem hagylak 
árván titeket" (Ján 14—18) mert érezniök 
kellett a segítő és vigasztaló szeretetnek 
jóságát mindazoknak, akik részesültek a 
jótékonyságban. S a kis embercsemeték 
megtanulhatták belőle, hogy szeretnünk 
kell embertársainkat, minden utógondo
lat, minden haszonlesés nélkül. Magáért 
az Istenért, magáért az emberért, magáért 
a jóért, nemesért. Ez a keresztény fele
baráti szerétből, krisztusi tanból (Ján 
14—19) fakadó elv fogja összehozni, 
összekapcsolhatni csak egyre erősebben 
az emberi társadalmakat. Mig egyrészről 
ideírjuk a bánya jótéteményeit, másrész
ről kívánjuk, hogy . e szép vfelebaráti 
cselekedetek44 azok szivében is idézzenek 
elő oly hullámveréseket, amelyeknek ze
néje a legméltóbb a jócselekedetekhez.

Underwood Írógépek, Indiáin mo
torkerékpárok és Opel autók vételköte
lezettség nélküli bemutatása és díjtalan 
próbautak. Ligeti Imre, Starján Fö-u. 303.

. Operettestély a Hirsch-gyár- 
ban. Kedves meglepetést szerzett a 
Hirsch és Frank gyár alkalmazottainak 
Olvasóköre annak a szépszámú és 
a termet zsúfolásig megtöltő közönség
nek, amely április 14-én este látogatott 
el helyiségeibe. Agilis műkedvelői gár
dáját a mindig kiválót nyújtani igyekező 
Fekete László rendező avatott keze mel
lett ezúttal a gazdag idealismustól fütött 
lelkű Vilezsál Antal karnagy állította nagy 
feladat elé, amikor Farkas Irénkének: A 
kis kadét cimü hangulatos operettjével 
állították a nyilvánosság elé. A bizonyára 
nagy és hosszú fáradságos munkának az 
eredményével teljes mértékben megelé
gedettek lehetnek ugy a rendezők, mint 
az előadók, mert a jelenlévő közönség
nek valóban kedves és szórakoztató es
tét sikerült nyuitaniok. A szereplők kö
zül elsősorban Vass Gábor tisztiszolgája 
emelendő ki, aki valóságos östehetséggcl 
alakította egyébként is igen hálás szere
pét. Mellette Piskátorisz Aranka mély 
érzéssel megjátszott Marikája, Fekete Pál 
egészben véve sikerült hercege, Mózes 
Vilmos kifogástalan régenshercege. Gyár- 
mathy Etus, helyes Lívia grófnője és a 
többi szerepben Markovics Gusztáv snáj* 
dig ezredese, Mayer Gyuláné nagyszerű 
Katyija és Fekete László talpraesett Őr
mestere, Bally Kálmán miniszterelnöke és 
többi szereplő mind nagy buzgósággal
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járultak hozzá az est sikeréhez. Feltűnést 
keltett a darab kitűnő szcenirozása, ugy 
a bizonyára nagy áldozatokkal megszer
zőt pompás jelmezek és a nagy vállalko
záshoz mindenben alkalmazkodó általá
nos készség,a színpadon* N;m is maradt 
hálátlan a közönség és bőséges tapssal, 
nemkülönben számtalan megujráztatással 
honorálta a szereplők fáradozását. A 
Hirsch-gyár vezetősége, elsősorban Hor
váth Géza gyárvezető nagy elismerést ér
demel egyrészt az ilyen nagy munkára is 
készséggel vállalkozó szellem ébrentartása 
körül kifejtett tevékenységéért, másrészt 
pedig azért a támogatásért, amellyel 
szorgalmas műkedvelői gárdájának törek
véseit megérti és azt sikerre vinni segíti. 
Nem mulaszthatjuk el azonban e helyen 
külön is megemlékezni Vilczsál Antal 
karnagyi munkájáról, ki a rendelkezésére 
álló eszközök és keretek között igazán 
szép és tiszteletreméltó munkát végzett 
ének és zenekarával együtt.

Helyi „Mansz“ csoportunk április 
19-én a városháza tanácstermében tartott 
vitadélutánja eredményesen és élvezete
sen folyt le. Huszár Károly nyug, minisz
terelnöknek a képviselőház volt alelnö- 
kének az Orsz. Műnk. Bizt. Pénztár el
nökének 20 pontjához,' melyek a magyar 
gyermek és család problémáival foglal
koznak — szóltok hozzá hölgyeink. Hor
váth Károlyné kulturszakosztályunk ve
zetője hatalmas gondolatokkal átszőtt 
nagy előtanulmányról tanúskodó előadást 
tartott, mely általános helyesléssel és tet
széssel találkozott, ifj. Kovács Gézáné 
és Prohászka Lajosné szintén behatóan 
foglalkoztak a komoly kérdésekkel. Va
lamennyi , jelenlevő hölgy részt vett a 
vitában. Értékes javaslatok hangzottak el 

-a szociális bajok sürgős orvoslására, me
lyeket a „Mansz* központba felterjesz
tünk. Örömmel hallgattuk végig drága 
magyar asszonyaink e tanácskozását, bol
dog büszkeséggel állapítva meg, hogy 
vannak Salgótarjánban komoly kérdések
kel is foglalkozni tudó hölgyeink kik 
tudásukat — időt és fáradságot nem 
kiméivé — állítják a köz szolgálatába.

Egy jó karban lévő zongora el
adó. Ungár Gábor vendéglősnél.
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tisztelt vevő közönségét, hogy a híres 
késmárki gyárból lerakatot létesített.

Színes és fehér len kávés terítékeket, 
6 és 12 személyes len étkezőteritéke- 
ket, len vásznakat, len damastokat, 
len lepedő és paplan vásznakat to
vábbá teljesen kész len ágynemüeket.

Teljes kelengye megrendelést méret szerint is elfogadunk
T

Rothermere lord üdvözlése. 
E hó 26-án lesz 60 éves ez a magyar* 
barát angol főur, akit ezalkalomból 100 
ezer magyar polgár üdvözöl levélben- A 
városunkból is több száz levél ment c 
hó 21-én Londonba, hogy üdvözöljék 
Rothermere! 60-ik születésnapján. Érik a 
magyar igazság s a világ szeme már fel
figyelt s napról-napra több idegen állam
férfi áll szolgálatába jogos ügyünknek.

Az összefüggés.
Tagadhatatlanul megnyilvánult az 

összefüggés az Olaszországba végrehaj
tatott gaz merénylet elkövetői és a ma
gyarországban kitört féktelen ellenszenv 
között, mely nemcsak Olaszországnak 
szólt, hanem nekünk is és minden nem
zeti alapon álló államformának. Az Olasz
országi rablógyilkosok után még kutat
nak habár az eredmény előre ismeretes, 
hisz náluk .minden ut Moszkvába vezet"! 
Ott legfeljebb a nevek ismeretlenek még, 
itt azonban már azt sem leplezik és meg-, 
jött részükre az idő, hogy nyiltan mer
nek pokolgépeket időzíteni és robban
tani a magyar lelkekben a Propper Sán
dorok és Rotkenstein Móricok. Nem sok
kal kisebb bűnt követtek el ezek itt mjnt 
amazok Milánóban, mert a cél egyl El
pusztítani mindent ami a nemzeti eszmét 
szolgálja és felhasználni mindent a nem
zetközi marxi uralom megteremtésére. 
Nekik nem kell a fasiszta diktatúra, de 
kellene a proletárdiktatúrának csúfolt 
Kohnok és Szamueliek diktatúrája. De 
ép ugy ahogy nem keli nekik a fasció* 
ép ugy nem kell nekik Bethlen kormány
zat sem, nekik a Vázsonyi álmainak meg
valósulása kellene. Ezen dolgozik most a 
tőkéjük, ezen dolgoznak a világboldo- 
gitó demokrata szakszervezeteik és fájuk 
apraja-nagyja készülnek a nagy világ
megváltásra Moszkva irányítása szerint. 
Nem az aknáknak a sorozata ez? És 
nem az akna sorozat gyujtózsinórjának 
a meggyújtása akart-e a milánói gaztett 
lenni, amelynek megakadályozása a sze
rencsés véletlennek köszönhető, hogy a 
sorozatos aknák nem robbantak fel? A 
jelzőcsengők működtek náluk. Ok fel-

■
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Drága Angyalkám'
Ilyen tisztán s csinosan kell naponta az iskolába 

menned. Mennyire örü! anyuka, ha gyermekei ilyen tiszták.
Ez könnyen cici helő, ha a fehérnemű mosásához 

RINSOi, ezt az újfajta szappant használtuk, amely pusztán 
áztatás utján minden piszkot eltávolít A sűrű RINSOdiab 
hoz zad ihi.;S dörzsölés nélkül tisztítja a fehérneműt. Meg a 
iérdhajlásban, könyökben megszilárdult piszok is gyorsan el* 
távoliiható, ha c helyeket száraz RINSO*val könnyedén 

td Srzsöljü'i.
1 használjon RINSO*I.. legkÖzeleobi mosásnál!

Az eredmény meg* 
lepő lesz!

Kjphjió minden droeí* 
fiában. illatszer Jártán. v.,!a» 
mint fűszer- c> fi skkiükt. 
ben, házlattisicikkek keres
kedésiben

voltak készülve és a készenlét náluk ál-1 
landó. Előőrseik a magaslatokat tartják, 
még büszkén cl is kurjongatják magukat 
Propper és Rothenstein módjára mert’ 
ugy sem akad viszhangra, mely föllár
mázná a nemzetet a védelmi harcra. Elég 
gyalázat, hogy saját hazánkban az apáink 
vérén szerzett Honba védelmi harcról 
kell beszélni a nesztelenül belopódzott 
idegenekkel szembe. Az uralmi vágy 
már türelmetlenné teszi őket, provokálják 
a harcot és mi várunk birkatüremmeT, 
meddig még? Fegyvereinket a trianoni 
hullarablók lakatja alá tettek, nemzeti 
érzéseinket és katonai erényeinket a 
destrukció rabláncára fűzték, a fokoso
kat kormány rendelettel tették ártalmat- 
laná, hogy szabadon zúzhassanak, rom
bolhassanak és megkínzott nemzetün
ket arcul üthessék. Igaz, van még kasza, 
kapa a mezei hadaknál, várjuk mikor 
tiltja ezt is le egy rendelet, hogy ne 
maradjon már más csak az ásó a síro
kat megásni. Amely nemzet még ezután 
is vár az megérdemli sorsát, fejfájára 
pedig ezt a felírást: Ide juttatott az 
egyenlőség, testvériség lovagiasság és 
birkatürelemnek való csodavásár. Angyal

1216/1927. végrh. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 

1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében 
ezennel közhírré teszi, hogy a vámos- 
mikolai kir. járásbíróságnak 1927. évi 
1377/2 számú végzése - következtében 
dr. Romer Loránd ügyvéd által képviselt 
Szobi Járási Központi Szeszfőzde és 
csati., társai 1. Herceg Windischgrii z 
Lajos, 2, Dittrich* és Gottschlig, 3. Ma
gyar Mezőgazdák Szövetkezete. 4. Sze
ged Alföldi Keresk. r.t. 5. Cukorkaáru- 
gyár, 6. Franck Henrik fiai, 7. Brazay 
Kálmán, 8. Osztrenber Lipót fia Nándor 
9. Pischinger Oszkár, 10. Kőbányai Pol
gári Serfőző és Szent István Tápszermü
vek, 11. Pick Mark, 12 Franck Henrik 
fiai, 13. Stolwerk testvérek, 14. Huma 
Csokoládé dragce különlegességek gyára 
15. Anglo Ausztríaer bank r.t. 16 Leip- 
ziger Vilmos. 17. Geszler Szigfried r.t. 
18. Zwach F. és fia, 19. Józsefvárosi pa- 
pirüzem. 20 Zsófia Malom r.t. 21. Fob- 
riczky Testvérek. 22. Vakok Egyesült 
műhelye. 23. Széggal Náthán, 24. Papir- 
üzem és Kereskedelmi vállalat, 25. Ko
máromi Hengermalom, 26. Klein L. Már
kust. 27. Schwarcz és Kammer, 28. Hun
gária Gőzmalmok r.t. 29. Hazai Likőr-, 
Rum- és Szeszárugyár r.t. 30. Hutter

József, 31. Első Barcsi Hengermalom r.t. 
javára 138 P. 65 f. s jár. erejéig 1927. 
évi október hó 31-én foganatosított ki
elégítési végrehajtás utján felülfoglalt és 
1166 pengőre becsült következő ingósá
gok, u. m.: dagasztógép, és bútorok nyil
vános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a salgótarjáni kir. 
járásbíróság 1927-ik évi Pk. 6747/számu 
végzése folytán 138 P. 65 fill. tőkekö
vetelés, ennek 1927. évi április hó 1 
napjától járó 12% kamatai és eddig 
összesen 33. P. 64 fillérben biróilag már 
megállapított, költségek erejéig, Salgó
tarjánban, a Salgó-ütcában leendő meg
tartására 1928. évi május hó 4-ik napjá
nak délelőtti 10 órája határidőül kitüze- 
tik és ahhoz a venni szándékozók ezzen- 
nel oly megjegyzéssel * hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi 
LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében 
készpénzfizetés mellett a legtöbbet Ígé
rőnek, szükség esetén becsáron alul is 
el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások is le és felülfoglaltatták 
és azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az 1881. évi LX. t.C. 120. 
§. értelmében ezek javára is elrendeltetik.

Salgótarján, 1928. március 16 n.
Török

kir. jbirósági végrehajtó.

Az ébredő napról a jövő szá
munkban fogunk beszámolni._____ _

Hirdetmény.
A salgótarjáni- ipartéstület pályáza

tot hirdet a megüresedett üzletvezetői 
állásra. A pályázati feltételek a hivatalos 
órák alatt (hétfőn, csütörtökö, szomba
ton) az ipartestületi irodában esti 8 őri
től 10 óráig megtudhatók. A pályázati 
határidő: április hó 30. Az állás május 
15-én foglalandó el.

Salgótarján, 1928. április 19-én.
Ipartestületi elnökség,.

134/1928. végr. szám.

Alulírott bírósági végrehajtóéi 1881. 
évi LX. t.-c. 102 § a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a salgótarjáni kir. 
járásbiróságnak 1926. évi 5692/14 számú 
végzése következtében dr. Varga Kál
mán ügyvéd által képviselt dr. Varga 
Kálmán és neje javára 1251 P. S. jár. 
erejéig 1928. évi január hó 2.-án foga
natosított ki e légitési végrehajtás utján 
le- és (elülfoglalt és 1352 P. becsült kö*
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vetkező ingóságok, u. m.: Írógép, iroda 
berendezés, palló deszka, malteros. láda 
stb. a Kovács Gyula 577 P. 86 f. Makár 
váltóüzlet 3200 P. Benedek Nándor 62 P. 
56 f. Palló és Építőanyag keresk rt. kö
vetelése erejéig is nyilvános árverésen 
eiadatnak.

Mely árverésnek a starjáni kir. já
rásbíróság 1927. évi Pk. 8288/2 számú 
végzése folytán 1252 P. fill. tőkeköve
telés és eddig összesen 318 P. 28 fillér
ben biróilag már megállapított költségek 
erejéig, Salgótarjánban, a füleki utcában 
leendő megtartására 1928. évi május 
hó 10-ik napjának délelőtti 10 órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingósá
gok az 1881 évi LX. t.-c. 107. és 108. 
§-ai értelmében készpénzfizetés mellett a 
legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becs
áron alul is cl fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások is le- és felülfoglaltatták 
és azokra kielégítési jogot nyertek volna 
ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120. 
§. értelmében ezek javára is elren
deltetik.

Salgótarján, 1928. ápr. 4 n.
Török 

kir. jbirósági végrehajtó.

Salgótarján r. t. város polgármesterétől. 
3705/928. szám. • •

Hirdetmény.
* Az Országos Magyar Kereskedelmi 
Egyesülés salgótarjáni kerülete elnöksé
gének felkérésére közhírré teszem, hogy 
Salgótarjánban a m kir. vallás és köz
oktatásügyi minisztérium által jóváha
gyandó nyilvános jellegű, két éves leány 
kereskedelmi szaktanfolyam van alakuló
ban, melyben a középiskola 3-4 osztályát 
végzett 14—20 éves leányok nyernek 
tovább képzést..

A szaktanfolyam főtárgyai a gépírás, 
gyorsírás, kereskedelmi könyvvitel, leve
lezés, németnyelv stb. lesznek.

A .tandíj — a jelentkezők száma 
szerint — havi 10—14 pengőben van 
előirányozva, Kellő számú jelentkezés 
esetén a szaktanfolyam, már a f. évi 
szeptember hó 1-én megnyílik.

Felhívom az érdekelt szülőket, gyá
mokat, akik r a szaktanfolyamot gyerme
keik, gyámoltjaik részére igénybe óhajt
ják venni, hogy ezen szándékukat, f. évi 
julius 1-ig okvetlenül jelentsék be Pro- 
hászka Lajos polgáriskolai igazgató ur
nái, a polgári iskola igazgatói irodájában.

Salgótarján, 1928. április 10,
Dr. Förster Kálmán s.k. 

polgármester.

Nedobjael 
az üres cipőkrémes dobozokat, 

mert

ingyen kap
1 tele doboz 

eredeti angol recept alapján készült 

,VESTA“
cipőkrémet

6 üres ,VESTA“ dobozért ott. ahol 
azokat vásárolta.

Kapható a következő üzletekben:
SALGÓTARJÁNBAN:

Kluka Pál 
Koch Imre 
Korn István 
Marosi Imre 
Mórica György 
Kúsznak Sámuel
Schlesinger Sámuel 
Steiner K. Lenke 
Ullmann Frigyesné 
Wilhelm S.-né

Friedmann Lipót 
Gasparik János 
Gescheit József 
Gescheit Kálmán ■ 
Groaz Miksa, 
Grün Lajos 
Gntfreund Antalné 
Hraskó Károly 
Klein Gizella 
Klein Ignác,

SomoakCnjfnlubam
Czihula Sándor Hartl György
Fríed Ernő őzv. Kahr Sándorné

Képviselet és főlerakat; 
GRÜN LAJOS

Salgótarján, Fő-u. 326. Telefon: 36.

EZT ADJA ÖSSZE:
‘Zffitanö forma +

'JCényelmeS'járás +
T^oSSzú áLrttartaiTLj +

olcsó ar.
Eredmánu = -O OH C O 

tfummitcdpú oáfzoncipö

URAIM!
Salgótarján, Újtelep 25 szám.

A tavaszi, nyári 
ruhaszükségletet már megrendelhe

tik, a legújabb szövetek már megérkeztek, mely anya
gokat a legszolidabb árban bocsátom a n. b. közön
ség rendelkezésére, kedvező fizetési feltételek mellett.
Minden e szakmába vágó munkát elvállalok mérték 

szerint: U.m papi és úri, valamint egyenruhák készítését.
Teljes tisztelettel: 

LÖRINCE ISTVÁN 
férfi szabó.

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

• Ámen.

Az olcsóságáról hires
MARKOVITS NŐI KALAPGYÁR 
KALAPKELLÉKEK OSZTÁLYA 

megnyílt.
Eladás ismét a régi olcsó árakon-
Nagybani kalap és modellárusitás 

ugyanott. Budapest. IV. Petőfi Sándor 
ucca 14-16 (Volt Koronaherceg-utca.)

Kapható már a tavaszi
hortobágyi

o

védjeggyel.
5 kgr.-os vagy nagyobb bödönökben, 
postán utánvéttel az Orsz. Magy. Tej
szövetkezeti Központnál Budapest, I, 

119./121. Horthy Miklós ut

APOLLO MOZGÓ HETI MŰSORA

21. Sz. 22. V.
fa.-:- -1^^

26 csütörtök
MÁT A HAR1 

(A kémnö) Főszereplő:
Magda Sonja

RABLOLOVAG
Joseph Schildkraut 

és Putly Lia.

Kezdete hétköznap 
délután 5, 7 és 9 órakor.

24 kedd -
A PLETYKA

4 Dráma 7 felvonásban. 
ROMEO és FURIA 

Főszerepben: 
Harry Langdon 

Híradó.

este fél'9 órakor, vasár és ünnepnap

-r Nyomatott: „A MUNKA* könyvnyomdában Salgótarján. — Nyomdatulajdonosi Végb

Budapesti
Nemzetközi
Vásár

1928 április 28-tól május 7-ig

A magyar ipar felvonulása 
közel 200 szakmában és külön 

útépítési-, községfejlesztési-, 
energiagazdálkodási-, . 

mezőgazdasági és 
rádiócsoportokban.

500'°-os 
utazási kedvezmény!

Részletes felvilágosítás és vásárigazolvány 
kapható Budapesten a Vásárirodánál 

V., Alkotmány-utca 8. 
Salgótarjánon: Az Ipartestület Elnöksége.

(A vásárigazolvány ára 3 pengő 20 fillér.)

Hirdessünk:
A MUNKA

Politikai hetilapban

A tengerek faunja 
(Motauri) Főszerepben 

Alice Terry és 
Ramon Novarro. 

Napsugár kisasszony. 
Híradó.

Lukács
BÚTORÁRUHÁZA

Budapest, V1L, Rákócziul 18. 
Bejárat.* Dohány-ut 15.

Telefon: József 419—04.

BÚTOROK
Hálók, ebédlők, úri szobák, szalon- és 

konyhabútorok óriási választékban • 
részletfizetésre is 

kaphatók.

ÁLLANDÓ 
képkiállitás 
Tisztelettel hozzuk a nagyérdemű 
közönség szives tudomására, hogy • 

helyben, Fő-utca 407. sz. ‘alatt• 
(Borvan ház) bizományi lerakXtot 

létesítettünk, Eredeti olajfestmények, 
szentképek gyönyörűen keretezve, 
valamint egyéb műtárgyak már a 

legcsekélyebb részletfizetésre kaphatók. , 
Szabad megtekintés vétel- > 

kényszer nélkül.
Egész nap nyitva.

Teljes tisztelettel: 
Rccord képterjesztő Vállalat, 

budapesti cég.

R C 5 ZVÉ KYTÁRMSAG
SALGÓTARJÁN

róm.kath. templommal szemben.

SINGER
varrógépek 
rég bevált jó minőségben

Egy ház három szoba három 
konyha lakással eladó. Tájékoztatást n)uji 
a Salgótarjáni Takarékpénztár.

FISK CORD
garantiával 

autófelszerelési cikkek 
legolcsóbban-

NAGY JÓZSEF, Budapest,
VI. Andrássy-ut34. Telefon 221 —-!1?.! ■

Az anyagi gondok' 
nehéz napjaiban.,

amikor úgyszólván senkinek a keresete 
nem födi a kiadásokat

szép pénzt kereshet
mint lő- vagy mellék-foglalkozással, ha értéket 
és érdekes könyveinknek retzletfizetéses ter
jesztésére vállalkozik. Mi ugyanis megtanítjuk, 
hogyan kell eladni könyveket részletfizetése, 
A mi kiadványaink mind márkái, iroiNlre^ 
müvek, amelyeknek terjesztésével tehát lis?
tességes megélhetést, vagy mindenesetre step 
mellékjövedelmet hiztoaithat magának Mrj 
ma írjon díjtalan ismertető nyomtatványokért.; 
amelyeket szívesen megküld a

„PALLAD1S" könyvovtálya.
Budapest, V., Aikotmány«utc> 4

X..I IJ.I i _ 1. .U. T —

Kálmán. — J


