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Az egészség védelme.
Az állam hatóságainak első

rangú kötelessége, hogy az adófi- 
fizctő polgárság élet- és vagyon
biztonságát biztosítsa. Ezért tart 
fenn az államhatalom közbiztonsági 
szerveket, eiért sújtja az igazság
szolgáltatás azokat a gonosztevőket, 
akik embertársaiknak vagyonában, 
életében, vagy egészségében kárt 
tesznek és erre a célra van vég
eredményben berendezkedve az 
egész állami apparátus, hogy ren
det és közbiztonságot teremtsen. 
Ugy véljük azonban, hogy van egy 
terület, ahol nem elég hatályos az 
ellenőrzés, ahol lelkiismetlen embe
rek bűnös merényleteket készítenek 
elő a közönség élete és egészsége 
ellen és mégis büntetlenül, vagy a 
deliktum nagyságával összhangban 
qem álló kis büntetéssel mentesül
nek a felelősség alól, holott ugyan
olyan bűncselekményt követtek el 
és igy ugyanolyan elbírálás alá kel
lene esniök, mint a súlyos testi sér
tést elkövetőknek és gyilkosoknak.

Nem az aktuális napi politika 
eseményei, hanem az Országos Köz-' 
pönti Statisztikai Hivatalnak egy 
most, közzétett kimutatása adta meg 
az apropót- e cikk megírására. A 
statisztikai kimutatás 7 évre vissza
menően a vegykisérleti és vegyvizs
gáló állomások állal foganatosított 
élelmiszervizsgálatok eredményeit 
tárja elénk és a számszerű adatok 
felsorolása után arra a konklúzióra 
jut, hogy az állomások által meg
vizsgált mintáknak átlag 50—60 
százaléka hamisítva van. Különösen 
a tej és tejtermékek vizsgálata 
eredményez szomorú tüneteket és 
van az ^országnak olyan városa, 
mégpedig Miskolcz, ahol a bemu- 
ta ott tejtermékeknek 92 százaléka 
volt hamisított.

Rossz még csak elgondolni is, 
hogy ezek a számokban lefektetett 
tények milyen kihatással lehettek

a valóságban. Ne felejtsük el, hogy 
a vegyvizsgáló állomás ele márcsak 
azok az éielmiszerminták kerülnek, 
amelyeket a hatósági közegek egy, 
vagy más okból gyanúsaknak talál
tak, de mennyit sózhattak rá a kö 
zénségre a lelkiismeretlen eladók 
olyan termékekből, amelyek vegy
vizsgáló állomásoknak még csak a 
színét sem látták, viszont a szerve
zetre nézve ártalmas és legjobb 
esetben csak csekélyebb tápértékét 
tartalmazó anyagokkal voltak meg
hamisítva. Olyan alávaló és sötét 
támadás ez a hamösitó részéről, 
akár az orgyilkosé, aki az erdő sű
rűjéből hátulról ront mit sem sejtő 
áldozatára. A családanya, aki a 
piacon n ipi Kivásárlásait végzi, nem 
rendelk* ik‘ azokkal a kémiai szak- 
ismereteKkel, amelyeknek ismereté
vel első látásra konstatálni tudná, 
vajon tápláló élelmiszeri, vagy gyil
kos mérget visz haza családjának 
A napilapok hírrovatában állandóan 
szerepelnek azok a szűkszavú, de 
gyakori jelentések, amelyek a hami
sított, vagy romlott élelmicikkek 
újabb, sokszor halálos áldozatairól 
számolnak be. És tudtunkkal egyéb 
óvintézkedés ntm történik, mint
hogy a piacon, vagy egyebütt 
az őrszemes rendőr mintát vesz 
annak az eladónak termékéből, akit 
már különösen gyanúsnak talál, il
letve árulójáról már látásra is meg
állapítható, hogy az nem normális

Tudjuk, hogy fontosabb felada
tok is megoldásra várnak, mint a 
piacrendészetnek ilyszerü kibövilése, 
de nem győzzük hangsúlyozni, 
milyen lényeges és fontos te
endő volna ez a látszatra cse
kély, de valójában egy életre 
is kiható kérdés. Amint a ha 
tóságok megtesznek minden pre
ventív intézkedést az emberi test 
és egészsége ellen ^tervezett bűn

cselekmények meggátlására, azon- 
képen keli eljárniok egészségünk 
eme megrontói ellen is, akik okoz
hatnak ugyan e észen könnyű le
folyású gyomorbetegséget, de ép
pen ugy előidézhetnek halálos ki
menetelű családi tragédiákat is.

Olyan államban, ahol megbecsülik 
és biztosítják az emberélet és a 
munka szentségét, gondolni kell 
azokra is, akik ki vannak téve az 
élet ellen irányuló ilyen ' támadá
soknak.

Külföldi ügynökeink.
A lörök hatóságaink negyvennyolc 

mngyar munkást vettek őrizetbe és 
toloncolnuk vissza szülőföldjükre ál- 
tHniclkncs bűncselekmények és kommu
nista aggitáció miatt. Ezek a munkások 
a munkanélküliek nagy tranzportjával 
mentek ki Kcmal pasa Uj-Törökországába, 
amelynek szinte amerikai tempóban tör
ténő újjáépítésénél szükség van a kül
földi serény munkáskezekre is, de ez a 
kiutazás csak ürügy volt és azt a célt 
szolgálta, hogy Moszkva inegbizatásából 
a muzulmánok közt is terjeszthessék azo
kat a romboló tikokat, amelyekkel egy- 
izbzn Magyarországot már majdnem si- 
kbrült tönkre Ubniök.

A magyar kormány anyagiak hijján 
nem tud olyan nagyarányú és eredmé
nyes külföldi p; opaganda-munkát végez
tetni, amely célravezetőén a világ köz
tudatába idézhetné Magyarországnak kul
túráljam voltát és a bennünket ért ször
nyű igazságtalanságokat. Néhány vagyo
nos magánszemély önkéntes fölvilágosító 
köiulja során értesült csak a külföldéi 
magyar Golgotháról és e* a felvilágosító 
munka nagyrészt mégis meghozta a kí
vánt eredményeket, De mit ér mindez, 
ha ném támasztja alá a kormány a maga 
hivatalos apparátusával, ha nem teremt 
szócsövőkvt és állandó mementókat, ame
lyek nap-nap után a fülébe harsogják 
nemcsak a jóindulatú, hanem a közönyös 
külföldnek is Trianon szörnyű gyalázatát. 
Mind z azonban — ismételjük — meg- 
hiu ült az államkassza szegénységén, amely 
bizonyára fontosabb és szükségesebb bel
földi követelményekre szánja ezt a nél- 
kü'öíhetctlen- ö>S7egr t. Sebaj, ha a ma
gyar kormány nem is, de Moszkva meg
találta a módját, hogy Magyarországról 
állandóan b*-szc:jenek, hogy a „magyar 
eszme'* külföldi letéteményessei hírhedtté 
váljanak az egész világon Nr.wyorktól Kon- 
stantinápolyig, ha nem is olyan értelem
ben, ahogyan az kedvező lenne szeren
csétlen, száz sebből vérző hazánkra.

A külföld, a nyugati hatalmaktól 
kezdve a kisantant államáig borzadással 
és utálattal tűri el a menedékjog alapján 
azokat a diszmagyarokat, akik a hazai 
igazságszolgáltatás sulytó keze elől mene
kültek el és most azzal fizetnek a ven- 
dégjogert, hogy ők a zászlóvivői minden 
felforgató akciónak, ők a melegágyai a 
kommunista propagandának, ők a szer
vezői a vendéglátó állam rendje és biz
tonsága ellen szőtt földalatti összeeskü
véseknek. Hajdanában a magyar kiván
dorló- legértékesebb árufa volt a külföldi- 
munkapiacoknck, mindenütt megbecsülték 
tudása, készsége, szerénysége és becsű-* 
letessége miatt, ma pedig ott tartank, 
hogy ha valamelyik külföldi államnak 
munkásokra van szüksége, szívesebben 
importál a Balkánról, sőt más világrészek
ből is, semhogy bebocsássa országába a 
kifejezetten dolgozni és nem politizálni 
akaró tisztességes magyar munkással 
együtt a salakot is. Dolgoznak tehát a 
mi ügynökeink a külföldön és munkájuk 
eredménye az, hogy maholnap már ugy 
fogják tekinteni a világ nemzetei Magyar
országot, mint egy közveszélyes tűzfész
ket, amely Európát is lángra akarja lob
bantam emisszáriusai révén.

Ezeket a tüneteket vegyék fonto
lásra azok a bizonyos körök, amelyek az 
általuk fennen hangoztatott, szabadságjo
gok elsejeként az emigrációnak Magyar
országba való visszatelepítését kívánják. 
Gondolják meg, hogy ezek az elemek 
ma legföljebb külföldön veszélyeztetik a 
nemzet jó hírét, munkájukat egy egyszerű 
nyilatkozat utján a kormány hazájukból 
kivetett árulók méregkeverésének állít
hatja be, de ha magunk hívjuk vissza őket, 
akkor mi vittük be a pusztító lánggal 
lobogó fáklyát az épületbe, amely házun
kat előbb-utóbb elfogja emészteni.

A MUNKA TÁRCÁJA.

A POKOL.
Irta: Lajos Károly.

Zuhantam a mélybe; irtózatos rém- 
árnyak suhogó csoportjai között, ahol 
jeges íuvalat fütyült az elveszett -lelkek 
narkózisába és éreztem tehetetlen gyá
moltalanságom fogcsikorgató hatalmát. 
Milliónyi ki ipercek óta tartott esésem s 
a határt még most sem láttam, enyhü
lést még most sem éreztem, épugy mint 
kezdetkor. ,

Mindenütt a titkos, folytott sóhajok 
raja úszkál, bármerre próbálok nézni 
csak' kárhozatot és a keserű önvád vég
telen megnyilvánulását láttam.

Ez volt a pokol.
Már a kezdetén megfogott egy át

ható, gúnyos üvöltés, amely hang volt 
ugyan, de szín nélköli rettenetes szólam 
» lelkem magját ugy m*grázta, mintha 
életem Összes keserűségei egy pillanatra 
o sresürüsodve rontottak volna feléin. 
Kárhozatos, bűnhődéstr ezernyi jajt per
zselt belém a hang, de, hogy milyen 
szavakból állt, azt kivenni nem tud
tam. Ugy éreztem magam, mint elveszett 

tember a sivatagban, ki menekül, menekül 
de nem tud hová, merre menekülni, mert 
a nap ujult hőkorbácscsapásokkal osto
rozta testét.

Néztem vissza t azon a százezer

milliónyi kilométeren, melyet tekintetem 
egy pillanatra áthatott, semmi biztatót 
semmi vigasztalót nem találtam. Oldalt 
felhőhadszerü gomolyagok tülekedtek 
egymásba fúrva egymás testét s előttem 
az őrjítő ugyanaz, mint végnélküli lánc 
terült eb »

Nem tudom hogyan, miért, de egy
szerre valahol, nagyon messze előttem, 
halvány piros fény színezte Ütőképessé
gem katárát. Biborszinüvé vált egy da
rab a távolban, mint a délszaki nappal 
első szemrebbenése és én már azt hittem, 
hogy ez a megváltás, ez a kegyelem, 
ez a béke.

Nem az volt. Sőt.
A bíborvörös fény a kin8k-kinjának 

laboratóriuma volt és én is épen ugy be
lekerültem, mint a többi bűnös lélek, ki
ket elszámolt az élet és kivetett őrlő 
malmából.

Lehetetlen elmondanom, hogy mit 
éreztem először mikor beértem a fénybe. 
Ha a tüdőm is velem lett volna (de az 
szegény fenn maradt testem többi részé
vel a jó puha, barna földben, pár szál 
deszka és hervadt kedves virág,) azt 
mondhatnám fojtogatott valami. Nem bűz, 
vagy illatnélküli mérges gáz, inkább 
olyan lidércnyomás féle perzselő hő, de 
sokkal hatékonyabban a világ legerősebb 
gázainál,

Tíz perc múlva (vagy talán évek 
múltak el?) visszanyertem eszméletemet. 
Különbséget tudtam tenni a látott dől*

égők kő>ött s értelmem kifogástalanul mű
ködött. És amitől legjobban rettegtem 
az most bekövetkezett.' Féltem. Eddig 
valami tompult, buta fáradtság feküdt 
iám, most pedig, hogy visszanyertem ön
tudatomat, sirós félelem fojtogatott, mar- 
dosott a szivein helyen s ,szerettem volna 
behunyni szemem, hogy ne lássak.

Különböző csoportokat hagytam, 
akikben mind vezeklő lelket véltem fel
ismerni. Voltak ott gyilkosok, rablók, 
csalók, hazugok, hűtlenek, kétszinüek és 
gyávák, voltak őnhittek, alattomosak, pa
ráznák és rejtett gondolat^ titkos bűnö
zök. Mind-mind külön gomolyagokban s 
mind másféleképen szenvedve a vezeklés 
iszonyú tortúráját.

Olykor szünetelt zuhanásom s egy 
tekintetre bepillantást nyertem a pökol 
mosdatójába.

Egy férfit látam, fenségeset, erőset, 
bátrat, aki csak egyetlen hiba miatt ke
rült ide, (megcsalta szentlelkü asszonyát) 
vitriólgőzös hullámokkal elborítva, kígyó
méreggel teleitatva rogyadozni, m^g egé
szen fiatal gyermek embereket, — melyek 
a tavasz és a csengő pénz hiszékeny ál
dozatai lettek, — jajongani, átkozódni 
és senki sem volt aki még csak rájuk is 
hallgatott volna. De mégsem, voltak akik 
snját bajukon kívül még másra is tudtak 
figyelni, ezek azután kékülve-zöldülve az 
örömtől vették tudomásul a mások ször
nyű bÜnhődését. A hátborzongató jele
netekben nem volt hiány, A férfi, meg a 
nő, kik az életben egymásról csak a lég*

legjobbakat hitték, most összekerültek és 
lehetetlen volt eltakarniok lelkűk szany- 
nyes aljasságát. Itt mindenki utálta egy
mást, mindenki borzadt a másiktól és 
mindenki utálta tulajdon létét.

Éreztem, hogy én is közéjük kerü
lök és menekülni szerettein volna. Ugyan
akkor egy hozzám hasonló sötét folt ha
talmába kerített, lenyűgözött és magával 
voszolt. Nem volt Lucifer, még csak ör
dög sem, épenséggel semmi ijesztő nem 
volt benne, de mintha tudtam volna, 
hogy ő az én kirendelt büntetőm, min
denáron szabadulni igyekeztem tőle. Hol 
alája kerültem, hol fölé, máskor lemarad
tam, de minden hiába volt, mint a vég
zet utolsó parancsa változhatatlan ma
radt. Vitt.

Újoncok közé vonszolt, sirós nya
valyások közé és megkezdtük évezredes 
bűnhödésünk első lépéseit. Lázas roha
mok zúdultak ránk, fellegnyi szúró, tü
zes nyilak, amit hamar felváltott a kép- 
zeletentuli dermesztő fagy. Adán csavar
tak, mint rongyot, hogy fájdalmunk vo- 
nitása a poklok horizontját verdeste és 
soha egy csepp szünet, soha feledést je
lentő irgalmas kábultság. Kínzóink jól, 
észszerűen végezték munkájukat. Néha 
külön külön, néha egyenkint itattak a ke
serű megbánás ürömpoharából. Tüzes, 
ezeistereten égető högomolyagokat szór
tak belénk, marcangoló tigrisfogakat és 
süket füllel, érzékedén nemtörődömség
gel nézték síivdermeaxtő haláltáncunkat.

A M U N K A
Szántay István  TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI HETILAP  Laptulajdonos : „A Munka* lapvállalat 

Szerkesztő bizottság: Csengődy Lajos dr., Horváth László, Köntzey Ferenc. Lapsánszky János.
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Plébánosi beiktatás.
F. hó’ 19-én (vasárnap) reggel a 

helybeli . plébánia előtt hosszú kocsisor 
és nagy tömeg várta Horváth László 
plébános Karancskeszibe való indulását.

8 órakor*a’plébánia2~udvarán Dr. 
Dornyay Béla gimn. tanár üdvözölte a 
távozó plébánost, felajánlva neki a hin
tát és lószerszámot, melyet' barátai és 
tisztelői adtak emlékképen, majd a kát. 
köri dalárda rövid bucsudala után nagy 
éljenzés között szálltak kocsiba a plébá
nos és kísérői. Élői a Karancskeszi és 
Lapujtőről beérkezett kocsik, utána Hor
váth László plébános Kovaltsik lapujtői 
jegyzővel, majd Dr.' Pitta Lapot rendőr
főtanácsos és Horváth László városi ta
nácsnok Pajor János püspöki helytartó
val; Veress Zoltán főszolgabíró, Köntzey 
Ferenc műszaki tanácsnok, Szántay Ist
ván helybeli és Bekényi somosi állomás
főnökök, Károly Géza máv. intéző, Dr. 
Dornyay Béla, Schlattner Károly jószág
igazgató, Kraft Aladár titkár, Kiss Pál 
bányamérnök, Kossik István bányatiszt
viselő, Lapsánszky János és Fekete Gyula 
a kát. kör képviseletében. Az uj plébá
nos testvérei, majd a kcr. szoc. munkás
ság képviselői, a Rózsafüzér társulat tag
jai, továbbá sok-sok magánkocsin és 
autón a tisztelők nagy tömege, akik 
szemtanúi akartak lenni a díszes fogad
tatásnak, t melyben az uj plébánost hívei 
részesítik.

Karancsalján díszes diadalkapu alatt, 
sok nép, leventék, iskolásgyermckek élén 
Tóth Mária kisleány virágcsokrot nyújtott 
át kedves vers kíséretében majd Kovait- 
sik főjegyző, Pál Mihály kisgazda és végül 
a szervezett bányamunkásság nevében 
Ramasz János üdvözölték nagyhatású be
szédben az uj lelkipásztort. Különösen 
az utóbbi üdvözlés magyaros őszintesége 
és a régi határokat visszaváró, nehéz 
sorsban élő bányászok reményteljes szava 
jóleső érzést váltott ki a hallgatóságban. 
Az üdvözlésekre Horváth László plébá
nos válaszolt messzehallható hangon, 
mondván: jólesik neki ez a meleg fogad
tatás, mert ugy érzi ez nemcsak külső
ség. Ezen híveinek bizalmát régóta birja, 
akiknek jogos és igazságos ügyében min
dig szószáló lesz. Csak a kölcsönös sze
retettel lehet megoldani a súlyos gazda
sági bajokat. A szép beszéd után az ot
tani bányazenekar a Himnuszt játszotta 
el, majd indulóba kezdve, tovább ment 
a hosszú kocsisor.

Lapujtőn az Ízléses diadalkapunál a 
lapujtői, karancsapátfalvai és karancsbe- 
rényi hívek, leventék, iskolák óriási tö- 
mfege várta, akiknek élén Horváth Bor-

Közben beszéltek, azt kiszem hozzánk.
Lefelé görbülő ajkuk szélén susto- 

rogva buggyantak'elő átkozott, el nem fe
lejtett bűneink rögzítései és nekünk szen
vedni kellett. A hazugságéit, lopásért, 
mételyezett gondolatért, könnyelmű, csa
pongó.'szerelemért, a hiúságért, önhittsé
gért, saját magunkat megtagadó emberi 
mivoltunkért.

Darabokra szaggattak, parányira és 
ugy összekevertek mindnyájunkat, hogy 
lobbadozvá vetettünk millió szikrát, és 
fogcsíkorgató jajt.

Aztán ugy betereltek, mint rémült 
juhokat, sötét, szenvtelen formába, meg
mozdították a határt, összeszükitették, 
préseltek és röhögve nézték lelkűnk 
eszenciásodott könypermetezését.

Oh, ez még nem volt elégi
Kivezettek az alvilág végtelen vé

gére, az örökös sötétség legriasztóbb és 
legfélelmesebb pontjára, belém oltották 
a sikitó félelem lobbanó szikráját ér ott 
felejtettek. Ott hagytak az iszony gurgu- 
lázásával, teljesen egyedül.

Magamra maradtam.
Nem éreztem az időt, sem a pihe

nés áldó nyugalmát, énem remegve gon
dolt az elszenvedett kínokra s az eljö
vendő folytatásra.

Hiába minden. Itt nincs bünbocsá- 
nat. Nincs kegyelem, sem szánalom, csak 
megtorlás, könyörtelen végzet és gúnyos, 
lenéző megvetés. 4

Pedig egykor ember voltam, élő, 
élniakaró, élni szerető ember... és mégis!

Mire • suhogó rémek újra értem 
öttek — bennem a világ összes bűnei 
nek tudatával s bűnhödésének tapasx- 
taltságával — végérvényesen halott voltam,

bála csokorral és verssel, Fedák Béla ig. 
tanító, Hüber Antal az evang. leányegy
ház, Horváth István kisgazda, Szlovik 
Lajos, Kelecsényi Mátyás és Vargha Rozi 
virágcsokorral (a karancsbelényiek részé
ről) üdvözölték plébánosukat, aki a fé
nyes fogadtatást áthárítja az őbenne 
megtestesülő papra, az Lten szolgájára, 
akin keresztül az Úristennek szól ez a 
szeretetteljes üdvözlés. A béke és szere
tet jegyében jón, a kölcsönös vallási 
meggyőződés tiszteletbentartásával és a 
Haza érdekében összekapcsolódó együt
tes munka reményében.

A nagy lelkesedéssel fogadott be
széd után KaracSkeszi felé indult a me
net, ahol harangszó és művészi ke
reszttel díszített diadalkapu alatt, melyen 
„Isten. hozott" felirat volt az egész falu 
jiépének, leventéknek, iskoláknak élén 
Tabódy Tibor máltai lovag, földbirtokos 
klasszikus szépségű beszédben, majd Hikó 
Annuska virágcsokorral és verssel, Zsidai 
Pál kisgazda, Ballon János bányaaltiszt 
üdvözölték a várvavárt plébánost, akit 
régóta ismert már a vidék.

A plébános szerető szavakkal vála
szolt a szőkébb otthonában elhangzó 
szép üdvözlésekre. • Ismeri híveit, akik 
közé boldogan tért vissza. A mozgósí
táskor ehelyen káplánkodott, azóta da
cára vitéz katonáinknak, a határ a ka- 
rancshegyi kápolna mellett vonul el. Mély
séges hittel szolgáljuk a luciferi igazság
talanság megszüntetésének munkáját, mert 
ha a határok nem a régi ország szivé
ben fognak elvonulni, megváltozik e szo
morú sorsa e népnek is és boMog ma
gyarokat fogunk látni szerte e hazában. 
A háború sok derék hívőt kitépett ezen 
falvakból, akiknek emléke előtt tisztelet
tel hajlik meg.

Az üdvözlések után a plébániára 
hajtatott, ahol már várta Fehér Miklós 
esperes, litkei plébános és Ferenc István 
volt adminisztrátor, salgótarjáni hitoktató. 
A papság felölti az egyházi ruhákat és 
a püspöki helynökkel élükön átvonulnak 
á templomba, ahol életveszélyes volt a 
tolongás. A püspöki helynök bevezető 
szavaiban kegyelettel emlékezik meg a

Kihatásaiban felmérhetetlen becsű, 
szociális reform élbelépéséről készült el 
a népjóléti miniszter rendelkezése foly
tán egy uj törvényjavaslat, amelyet agg
kori és rokkant ellátásnak nevezhetünk 
röviden, hivatalos meghatározással pedig 
az öregkori és rokkantsági nyugdíjról 
szóló törvénytervezetnek. Alább rá fo
gunk mutatni arr«, hogy mely kategóriái 
kerülnek a törvénynek e tervezettel biz
tosított védelme alá a magánalkalmazotti 
jellegű munkáskategóriáknak és tisztvise
lőknek, iparosoknak és kereskedőknek, 
tehát mindazoknak a szellemi és fizikai 
munkaalkalmazásban állóknak, akikről ed
dig intézményes gondoskodás nem volt 
s azt csupán üzleti vállalkozások, bizto
sitó intézetek s hasonló érdekalakulatok 
révén tudta kiki a maga számára meg
szerezni, feltéve, ha erre módja volt. 
Most az állam veszi kezébe a kérdés 
végleges és alapvető megoldását, időszerü- 
leg az általános társadalmi fejlődés és 
szociális berendezkedés kívánságaihoz 
képest. Az utolsó évtized érlelte ki s 
tette államfeladattá az elaggottak és rok
kantak nyugellátásnak rendezését, hogy 
a munkaadó és alkalmazott jogviszonyá
ból kifejlessze a kölcsönös egymásra
utaltság emberi tartozásainak és adós
ságlerovásának szerepét. Mert túl a mun
kaalkalmon és munkabíráson van egy 
időszak, amelyben az emberi szervezet 
reászorul a humanitárius védelemre és 
ennek a védelemnek tudata és biztonsága 
kelti fel az ifjú nemzedékekben a munka 
iránti szeretet és a társadalom feladatai
val szemben való kötelességteljesitésnek 
érzetét. Nem lehet nemzeti államnak bel
esebb és megfontoltabb lépése, mint 
szociális gondoskodással megtartani a 
maga számára a fejlődés legértékesebb 
elemét, a tiszta főt és az erős munkás
kezet. Már pedig az a magánalkalmazolt 
és az » munkás, aki gondtól terhelten és 
a jövő bizonytalanságának súlyától nem 
fejtheti ki egész tehetségét és energiáját 

megboldogult Káposztássy Imre c pré
post, pápai kamarásról és bejelenti, hogy 
utódjául a rozsnyói püspök Horváth 
Lászlót nevezte ki. Felkérésére Fehér 
Miklós esperes felolvasta'a kinevező ok
mányt, majd a helynök egymás után adja 
át az egyházi jelvényeket súlyos szavak 
kiséretében az uj plébánosnak. Figyel
mezteti őt felelősségteljes munkakörére 
és a hivek jóindulatába ajánlva befejezi 
beszédét. Ezután Horváth László az uj 
plébános felmegy a szószékre, ahol 
szentprogramot ad a népnek, hűséges 
hitszeretetre, vallásosságra,' hazafiságra 
buzdítva azt. A szociális igazságok és 
kölcsönös embertársi kötelességek ismer
tetése után az uj plébános nagymisét 
mondott, mely alatt H*kó János kántor 
vezetése mellett a gyermekek kedvesen 
énekeltek a hívekkel felváltva.

Szentmise után a plébánián, ahol 
hideg büffé volt, — ugy a salgótarjáni, 
mint a vidék intelligenciája nagy szám
ban jelent meg.

Fél 2 órakor Tabódy Tibor földbir
tokos vendégszerető házában szükebb- 
körű ebéd volt, melyen az első íelkö- 
szöniőt a házigazda mondotta Pájer Já
nos püsp. helytartóra, aki fáradságot 
nem kímélve csaknem egy napi utat téve 
jött el az uj plébános beiktatásara. A 
helynök viszont a ház úrnőjére és az 
országosan ismert házigazdára ürítette 
poharát. Ferencz István volt karancskeszii 
adminisztrátor Horváth László plébánosra, 
aki viszont a házigazdára, annak szép 
családjára és távozó- elődjére mondott 
felköszöntőt. Horváth László városi ta
nácsnok a vendéglátóra és papságra üríti 
poharát.

A délutáni istentisztelet után meg
ható bucsuzások között távoztak el a 
vendégek a plébániáról, ahol Horváth 
László szerető szavakkal köszönte meg 
a püspöki helytartónak, paptársainak, 
hatóságoknak és barátainak a megjele
nést, mellyel oly impozánssá és felejthe
tetlenné tették az ő plébános! beik
tatását.

A karancskeszii plébánia hatalmas 
épületére ráborúlt a csend, az ünneplő 
falu nyugovóra tért s jókedvvel, öröm
mel, bizakodva tekint a jövő felé, mert 
a vidék lelkivezére az lett, akit a szivük 
is óhajtott.

feladatkörének, munkavállalásának betöl
tésére, elvész az általános nemzeti kul
túra számára. Azt akarja a magyar nép
jóléti kormány, hogy ebben az ország
ban megélhetése legyen az elaggottak
nak is és az életfenntartásukról, munka
erejük teljessége alatt munkaadójukkal 
együtt maguk gondoskodhassanak, de 
ne csak gondoskodhassanak, hanem gon
doskodni kötelesek is legyenek.

A kötelező biztosítás életbelépését 
a miniszter a jövő esztendő januárjára 
reméli, s a törvényjavaslatot még a nyári 
szünet előtt letárgyaltatni kívánja. A ja
vaslat, amelynek egyelőre-még csak ál
talános irányelvei jutottak köztudomásra, 
de részletei is rövidesen a nagy nyilvá
nosság ellenőrzése és megvitatása alá ke
rülnek három csoportra osztja az aggkori 
nyugdíjbiztosítást. Ipari munkásokra, ma
gántisztviselőkre akik 6000 pengő évi 
jövedelem alatt állanak s e határig fele
részben a munkaadó, felerészben az al
kalmazott által fizetendő biztosítással vo
natnak a törvény rendelkezései alá, har
madsorban pedig a kereskedők és ipa
rosok önkéntes bhrtositásának kategóriája, 
akik keresetükből fogják fedezni és be
fizetni a megállapítandó biztosítási szá
zalékot. A mezőgazdasági alkalmazottak 
társadalmi kategóriájáról viszont a föld- 
mivelésügyi miniszter még ebben „az esz
tendőben benyújtandó külön törvényter
vezetbe gondoskodik. Az ipari munkások 
a munkásbiztositó törvény értelmében 
már biztosítva vannak. A magántisztvise
lők 6 ezer pengő évi jövedelmen felül 
12 ezer pengőig önkéntes biztosítást köt
hetnek, azonfelül azonban nem vehetnek 
részt a biztosításban. A törvény végül 
gondoskodik a biztosítottak özvegyeinek 
és árváinak sorsáról is.

' ízletes, olcsó és jó házi koszt a 
Jancsovics-féle vendéglőben, úri házak
hoz kosztot adok és abonans vendége
ket elvállalok. Jancsovicsné

Aggkori nyugdíj és rokhntbiztositás.

Hirek és különfeíék
Farsangvége! Az álarcok Ithul'á- 

nak, a vigadozás elnémul s a keresztény 
világ homlokára hamuval keresztet ír ii 
pap, mondván: Memento homo, quia 
pulvis es et infpulverem revei teris! Gon
dold meg óh ember, hogy por vagy és 
porrá leszel! A mámoros farsangi hom
lokot lehűtik a rideg szavak s mélyebb 
gondolkozásra késztetik az agyat, amely 
oly ritkán áll a lélek szolgálatában, leg
többször csak a jelen tülekedő, szeretet
len materiális céljait szolgálja. Beköszön
tőit a nagyböjti időszak, keresztény rm- 
bér szentelje külsőleg is ezt a 40 napol 
a lélek nemesítésére! Jut elegendő idő a 
vigságro, mulatozásra, ha ugyan ma a ma- 
gyarsors egyáltalán megengedheti a fék
telen tobzódást!? Memento homo....!

Ferencz Istvánt a Salgótarjánba 
kinevezett karancskeszii adminisztrátort 
16.-án este társas vacsora keretében bu* 
csuztatták el barátai és tisztelői Karancsi 
kesziből való távozása alkalmából. Az 
évek hosszú sora óta ott működő lelki
pásztort is szeretettel vette körül a nép, 
melynek jóságos tanácsadója és igazi ba
rátja volt mindig.,— F. hó 18.-án (szom
baton) este szerenáddal kedveskedtek tá
vozó papjuknak *a karancskesziek s értéke?, 
emléktárggyal lepték meg őt. — A ra
gaszkodó szeretet meghatotta a távozó 
papot, akinek tiszteletére a karancskeszii 
diadalkapu belső oldalán „Isten Veled'* 
felirat állott. Horváth László beiktatása 
után több kocsitól kisérve Ferencz István 
s. lelkész városunkba érkezett, ahol más
nap megkezdte lelkipásztori működését. 
Uj otthonában szeretettel üdvözöljük!

Utolsó nap Vas tagh Gyula kép
kiállításán. Holnap vasát nap esté zárul 
be a városháza tanácstermében r endvzHl 
szépsikerü képkiállitás, melyen az élő 
népszerű magyar mesterek alkotásai mel
lett, bemutatóra kerültek elhalt nagy mes
tereink olyan kisebb műtörténelmi becsű 
dolgai is, amelyek megérdemelnék, hogy 
városunkban maradjanak s majdan az 
őket megillető helyre kerüljenek. Az el
adások kielégítők voltak, sok rézkarc is 
elkelt és sokan vették igénybe a kedvezŐ 
részletfizetési feltétélekyt. '

A salgótarjáni Luther Szövet
ség farsangi családi estélyei állandóan 
nagyszámú közönség részvételével szép 
sikerrel végződtek. Az estélyek rendezé
séből igen nagy részt kért magának az 
Evangéliumi Leányok Egyesülete, amely 
ugy szavalatokkal, énekszámokkal, tea 
felszolgálásával, melodrámákkal a legna
gyobb részt-vette ki magának az esté
lyek szellemi munkájából. »

Böjti esték. A Luther Szövetség 
a jövő vasárnappal-megkezdik böjti esték
nek sorozatát az I. kér. állami iskola 
épületében. Vetített képes előadások c$ 
felolvasások fogják a szavalatokból, ének
számokból stb- álló műsor mélyebb szel
lemi részét alkotni. A 20-iki 1. böjti va
sárnapon közreműködnek Sztrokay Dániel, 
Kiss Imre, Jesse Vilma, Hriadlovs/ky Te
réz, Kovács Géza és a lelkész.

A polg. isk. ifjúsági előadás 
nícgismétlése. AU. poig. hu- és leárh- 
iskolánkban az e hó 19-én megl.,k'>-i 
ifjúsági előadás iránt oly nqgy érd k.é- 
dés mutatkozott, hogy az érként tt ven
dégek igen nagy száma már nem í rt a 
teremben és visszafordulni kényszerűn. 
Érré való tekintettel többek óhajára 
iskola az érdekes és gazdag műsor-’, 
mindenképen kitünően sikerült előad-: ♦ 
f. hó 26-án, vasárnap d. u fél 5 oi^i 
kezdettel a nagyközönség számára m • 
ismétli. Értesülésünk szerint erre az elő
adásra külön meghívók nem bocsáttat! . 
ki. Belépődíj: 1. hely 80, II. hcl 60 fül.

A szellemi munkával foglalko
zók összeírását rendelte el a kereskede
lemügyi miniszter. E célból a összeírásra 
felkért tanitók f. hó 25-én d. u. érlrker- 
letre gyűlnek össze a polgármesternél. 
Az összeírás március hó 1 —10 ig fog 
megtörténni.
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$ Amerikai rágógummi 
és cukorkagyár 

gbudapnsi vezérképviselet agilis, komoh 
? helyiképviselőt keres. Megkérésé 
I aek: Hajdú és Társa Budapest, 
| I, Mészáros u. 2. '



Salgótarján, 1928. febr. 25 A MUNKA- 3 oldal

A gyermekért
Csonka hazánk és a magyar társa

dalom reménye, jövőjének alapja: a gyer
mek. Megcsonkított hazánk szempontját 
tekintve legnagyobb értékünk, mert hi
szen a gyermeken keresztül biztosíthat
juk a jövőt. Jól nevelt egészséges gyer
mekek nélkül nincs jövő. Gyenge, beteg 
és rosszulnevelt gyermekek nem kecseg
tetnek reménnyel, mert amilyen a gyér 
rnek testi és lelki fejlettsége, olyan az 
eljövendő ország is. A társadalom min
den munkájának célja a jövő megalapo
zása. A ma munkájának folytatója, beír- 
jezője a jövő nemzedék. Amilyen nem
zedéket nevelünk, olyanná lesz a jövő 
társadalma, országa is. Mivel pedig ‘a 
gyermek a társadalom, az állam, az oi* 
szág alapköve, a gyermekegészségügy is 
társadalmi érdek, de érdeke az minden 
egyénnek is.

A lezajlott háború és az azután kő
vetkező mozgalmas idők különösen elő
térbe helyezték hazánban a jövő remény
ségét, a gyermeket.

jedésének hihetetlen arányait, m m cso
dálkozhatunk azon, hogy a fővárosi gy< r- 
niekek ugy tvstb n, mint lélekb; n össze
törnek, felnőtt koiukban pedig az or
szágnak csak terhére lesznek.

Elérkezett tehát a 12-ik óra, hogy 
a végzet szekerének rudj.it u fővárosi 
gyermekek érd-kében javunkra.viss?«tfor 
ditsuk, mert~Trianon urán aligha búuakj 
ki egy ujahb .mohácsi vészt.

A vidék tehetősei járjanak kö/b . 
a főváros tanácsa e nehéz munkájában. 
Vállaljanak gyermekeket a nyár folyamán* 
gondozására. Erősítsék ezeket a gytrm - 
•keket testben és lélekben, mert az öröm
teli lélek nem felejtkezhet m-.g soha a 
a neki nyújtott, jóért s az Istennek i- 
tetsző dolgot müveinek, melyért az ál
dás el nem maradhat.

Jelentkezők a következő címre 
küldjék szives értesítésüket:

Budapest Székesfőváros Tanácsa 
Gyermeknyaraltatási akciója, Bud.:p?st, 
IV. kér. Cukor-ucca 6 sz.

A székesfőváros tanácsa már 1922- 
ben hozzáfogott a gyermek érdekében a 
tervszerű munkálatokhoz. A különböző 
gyermekvédelmi intézkedések közül egyike 
a legfontosabbaknak a székesfőváros ta
nácsa gyermeknyaraltatási akciója, mely 
a pusztuló, csene.vészt dő és nyomortól 
elsatnyu'.t gyermekek arcára újból rózsa
pírt varázsol s adja vissza testüknek azt 
a rugalmasságát, amely őket megvédeni 
óhajtja a betegségek csiráitól, alkalmassá 
akarja őket tenni a jövő nagy feladataira.

A főváros tanácsa nem kiméivé az 
anyagi áldozatokat, mindent elkövet, 
hogy minél több fővárosi szegénysorsu, 
testileg leromlott gyermeknek adja vissza 
testi egészségét. 1922-ben 250 gyermek 
üdültetésével kezdette meg a messze, ki
ható, eléggé nem méltányolható tevékeny
ségét. Az elmúlt év nyarán már 10 889 
.győrinek részesült a nyaralás áldásaiban. 
De mi ez a szám ahhoz képes, ha tud
ják azt, hogy a főváros mintegy 72 ezer 
iskolás tanulója közül csak 4 százalék 
egészséges és mint azt az iskolaorvosok 
vizsgálatai bizonyították 96 százaléka 
mindenfele betegséggel sújtottak.

Az elmúlt évben a 10.899 gyermek 
közül mindössze csak 3.722 gyermek üdül
hetett a vidéken és 7.177 gyermek a fő 
város által felálljtott budapesti üdülőte
lepeken volt elhelyezve. A főváros taná
csa még mindig fokozni óhajtja az üdülő 
gyermekek számát s ez évben legalább 
15-000 gyermek üdülését óhajtaná bizto
sítani. A főváros területe azonban nélkü

lözi azt az áldást osztó egészséget, amely 
c sanyai uságban szenvedők részére meg- 

<• ’:o. uá az Igazi’ élet virágát, az egészsé
get, boldogságot és örömet.

Örömet nyújt a nyaraltatás nemcsak 
á gyermeknek, hanem magának a jóté
konykodó vidéki vendéglátóknak is; ezt 
legjobban egy Nagyrnányokról kapott le
velünk Írója fejezte ki, midőn megköszön
tük néki a. szives vendéglátását:

„Sors, nyiss nekem tért, hadd tehessek
Az emberiségért valamit;"
Sokan, de nagyon sokan nem isme- 

'n.f az országban a fővárosi szegénysorsu 
k ermekek helyzetét. Aligha lehet őket 
K í i.iyáztatta szem nélkül nézni.

A fővárosi szegényebb néposztály 
g/’rmeke korán kel abból az ágyból, 
é nem biztosítja részére a nyugodt 
' ‘gészséges pihenést. A felkelés utáni 

•t ‘ Jkodása nélkülözi a mai életkörül- 
ry -Sül kifolyólag szükséges egészségügyi 
r.őket. Reggelije nem nyújtja azt a 

bipértékmennyiséget, amely biztosítaná 
fésr.' a következő étkezésig a megfe- 
-V ó trőmennyiséget! Ruházata nem alkat* 
rna; odik az időjáráshoz. Déíelőttjénck 
l í? <Jgyobb részét a tanterem zárt leve- 
k' j ben tölti.• Ebédet rendes időben ke- 
víf nap. Délutánja a legridegebb. Kör- 

a zete az udvar, az ucca, amelynek ha- 
a legborzalmasabb a gyermeki lé- 

f-.kre és nagy veszélyt jelent a testre. 
'V est órái sem nyújtják részükre a csa- 
l’öi életből fakadó összhangzatos ö»ö- 

>ket, mert az egész napi munkából el- 
úadtan hazatérő szülők panaszai, csak 

‘•'lekromboló munkát végeznek. Testük 
' ekjének fokozására, estebédnél nyert 
^plálékuk js nélkülözi azon tápértékét, 
*fóely testfejlődésükhöz, illetve csak fen- 
: irtásukhoz is szükséges lenne. Ha eh- 

még hozzávesszük a tüdővész elte-

faiskoláí
CEGLÉD-BUDAPEST
IV. Váci ucca 27—33.
Árjegyzék ingyen!

Az északi plébánia szervezőbi
zottsága f. hu 18-an szombaton d. u. 5 
órakor gyűlést taitolt abból az alkalom
ból, hogy a létesítendő tcmp.om cs plé
bániává! kapcsolatos felterjesztesre Pajcr 
János püspöki helynök városunkba ci ke-1 
zett, hogy személyesen adjon feivilágosi-1 
tást ezügyben a helyszínen szerzett ta-l 
pasztalatok alapján. Az acélgyári Oiva- j 
sóegylet nagy termében az érdeklődők: 
hatalmas tábora gyűlt össze Balhauser 
István h. igazgató, az akció einÖKevei 
elén. A terembclepö helytartót, akii Up- 
ponvi hittanai kisert, meleg iog^dtaias- 
bán részesítették a jelenlévők. Ballhausvr 
István elnök megnyitja az ülést és. szép 
beszédben üdvözölte a helynÓKŐt, meg- j 
köszönve a fáradságot, hogy személye
sen eljött ez ügyben Salgótarjánba. Majd 
az akcióba kapcsolódó katolikus hölgyek 
nevében Horváth Kárulyné nagy hatású, 
gyönyörű szónoklattal üdvözölte a hely
tartót, akit a polgár mester akadály o.-.ia- 
tása miatt a város részéről és a Kat, kői 
megbízásából még Horváth tanácsnok 
üdvözölt mély szántasu beszédben. A 
helynök inagkoszönve a nem várt üd
vözléseket, bejelentette, hogy a mely hit- 
szeretetet dokumentáló tcmplomepilesi 
akció a legnagyobb örömmel tölti cl szí
vét. A hit mélyítése érdekében készséggel 
áU rendelkezésére az intéző bizottságnak. 
Hasznos direktívákat adva, az akció si
keres munkájára kérte Isten áldását. Ez 
u'án Szilvássy Ferenc az intézőbizottság 
titkára olvasta fel nagy hozzáértésre 
valló, minden fontos körülményt figye
lembevevő jelentését, melynek elismeré
séül általános helyesléssel adózott a meg
jelent közönség. A nyilvános gyűlés őzzel 
véget is ért. Az intézőbizottság lérli és 
női tagjai ezután a helynök elnöklésével 
fontos megbeszélést tartottak.

Színház. A Hirschgyáii olvasókör
ben szombaton 24-én és vasárnap 25-én 
Kemény Lajos igazgató, a debreceni szín 
ház volt rendezője vezetésével elsőrangú 
színházi kabaré estek lesznek. Egyfel- 
vonásos darabok, csodaszép táncok és 
énekszámok kerülnek előadásra Kezdete 
este 8 órakor.

Uj lap Rozsnyón. Róksnyoi tu
dósítónk jeientii A Bubnics Mihály rozs-

nyói püspök által megszervezett kátho- 
likus akció munksprogi'ampíjúba a sajtó 
t< ki. rtység.t j" f Ivetté s ennek a prog
ramúin.ik egyik m- gvalósulása lett a 
rozs* \ éí egyházmegye hivatalos lapjának, 
a „K. ir .’us ki. á’yság.V'-nak megindulása,* 
A; • gy lőir h vi folyóiratnak szánt lap 
■ Im síátnn most hagyta el a Sajó-Vidék 
nyomdáját. A szerkesztést Bubnics püs- 
pö\ Píi.jt ky Gyula dr. pápai kamarás, 
Karóról pl- bánosra bízta. Az első számba 
m’s » Bubnics püspök irt programruadó 
v«iérc: .k l. •

Milyen vidéken kell a'talajt 
raeszezm. <\ Gj "Iuhí>.;í Híradó j»-l«»*»i: 
A t,.|..j au; i...éziilő; nyert értesülés szé
nül Magyarországon nagyón mésszegény 
Vísm C'ulirm egész területe,
Különöse S entgotthárdtól és Szombat
helytől a hátúiig terjedő rész. Mészsze- 
gény egész Z Iáin, gy;*, Somogymegye 
nagyre- . Pécs és Szekszárd nagy vi
déke. V seprőm és F- hérmegye nagyré
szt,*, Gyo* és Komárommegye egyes ré
sze, Vác, Salgótarján, Balassagyarmat, 
Eg r, Gyöngyös nagy vidéke, csaknem 

vész S.abo’c m*gye, a Hajdúság főleg 
homokos rész i, Pcstmrgye felső része, 
Abauj és B:>r.-»odm*gy.t j<-l< ntékeny ré
szt, .. Nigy.ilfÖ’d és a Tiszántúl szikes 
t.-rü’cb i, t-hit az ország legnagyobb

hozzájárul az, hogy Beniczky János kör. 
jegyző mint mindenkor, most is nagy 
megértéssel viseltetik a tanítók munkája 
iránt s módot nyújtott ahhoz, hogy az 
előadók előadásaikat vetített képek be* 
mutatásával élénkítsék.

Néhány fejtetőre állított gondolat.
Fából vaskarika.
A mai kor építő vállalkozói az épü

letek költségeit, egységárát légür köb
méterben számítják és adják meg

S még az mondják: „Nem jó lég
várakat építeni 1"

így is jó... mert ilyen az élei.
Évezredek emberi bölcsessége nyer 

tömör formát egy-egy közmondásban. 
Az élet iróniája az, hogy a legtöbb for
dított értelmezésben is tökéletes!

így például:
Aki aranyat lelt, az korán kelt 
Ugy aratsz, amint vetettél.
Ami múlik, az már nem késik.
Ha megsegitett.az Isten, segítettél 

magadon. A végtelenség első, egyp- 
tomi szimbóluma jut eszembe: a saját 
farkába harapó kigyó.

Tudományos haladás, vagy 
egy kis alkalmazott teozofia.

• Emberünk minden 200. esztendőben* 
reinkarnált.

Tavaszi öltözködés kérdésé
nek megoldása. Az ö lözr.ödés kér- 
d se mi- d n alkalommal szóba kerül

Az első történelmi adatunk arfól 
szól, hogy 1528 bán 74 .éves korában or
vosi segítség nélkül ismeretlen betegség
ben elhalt.

a I í sasj ,<,:.b;.n es összejöveteleken. Kü- 
iöaböző vmenyek hangzanak el, de 
ahb^n mi.ideúki cgyeiéit, hogy ^vásárolni 
cx.k olyan cégnél lehet. ani4iy feleit 
megbi^hatóan vlvgiti ki és nem él vissza 
a vá*>á. io cs . tlvges á uismereti hiányával. 
Az ul-.'rk'-.'ett tavasz idején szükségesnek 
látjuk közöl ;i olvasóinkkal azon főváros
ul . ;>*y. ,t et Lcsülésünket, hogy ,u világ
in: ti ó ml. r udva.i szállító cég (Buda- 
p<..t IV. B.:csi u. 7) ierakúlában már 
rvndclk'--.é-’.rc ál nak minőségükhöz vi
szonyító: tan ai.tCaOny áron az ezidei ta-j 
v.iszi- angoi s<öv-tküiönlegességek, ame
lyek jórészét a londoni Semler cég, 
— m iy az egész világba exportálja ki
vágó szöv táróit — küldött Budapestre. 
A cég mai-dók. osztályán ezen páratlan 
minőségű tavasai szövetek minden mé
retű maradékaiból való vásárlás lehetővé 
teszi, hogy olvasóink a óemkr minősé
get alkalmi áron megismerjék. A fővá
rosba:! kis/ámitoit idővel rendelkező vi
dékről k.utazó közönség soronkivüi á 
legfigyelmesebb ki.ScOÍgálásban részesül,

Kulturesft. A Hirsch gyári Olvasó
kör maic. ho 4-en kuóurcstet rendez,

1728-ban megint csak 74 éves ko
rában halt meg. A kihűlő tetem mellett 
álló kezelő felcser-orvos igy sóhajtott 
fel. „Mit adnék, ha tudnám minő beteg
ség végzett velel"

1928-ban is 74 éves korában múlt 
ki hősünk A kétszáz év előtti fellcser- 
orvos, ma már, jólkereső, tudomány
egyetemi tanár, hosszú katedrális mono
lógban értekezik a beállott halál okairól 
és gyógymódjáról, pedig tudhatná, hogy 
a „halál ellen nincs orvosság!"

Ismét olympial győzelem! Sic 
itur ad astra!

A r.-t. városok nemzetközi közle
kedési akadályversenyén fő uccánk egy
hangúlag az első dijat nyerte. Mint leg
felsőbb bizalmas udvari körökben hallik, 
Ttchnika őfelsége ez alkalomból váro
sunk több vezető férfiút a lapátokkal dí
szített sáros szalagon függő nagy „Kátyú" 
renddel tünteti ki.

Mozgalom indult némelyik classicu- 
san rendezett kátyút a szakmúzeumok 
számára gipsibe öntetni.

így a kátyú kerül majd a múzeu
mokba és nem..................

melyen Dr. Cnbusz Endie főgymnáziumi 
tanár fog előadást tartani. A műkedve
lők. 1 felvonásos s/inda.abol fognak elő
adni. A kukuresten mindenkit szíve
sen lát a r.ud zőseg. — F. hó U-iki 
lápban közzetut cikket magunkévá tesz- 
szűk és- liszlcicitel közösük a társegye- 
sületek vezetőségével, hogy a kuiturcslek 
torlódását illetőleg készek Vagyunk bál-’ 
mikor az egyesületek vezetőségével tár
gyalni. — E hely n közöljük, hogy ? 
ugyancsak műre. 4 én d. e, 1Ü órakor > 
<attja az Olvasókör rendes évi közgyü-: 
lesét, melyre a t. tagokat é.-vendégeiket: 
ezúton is meghívja az Olvasókör Elnök-’ 
sége.

Népművelési előadások Job
bágyin és Szai*vasgedén. Nagy tel- • 
készültséggel Cj u ha.Igatóság kitartó 
elénk érdeklődése mellett ioiynak az elő
adások Jobbágyi és S.’.arvasgede közsé
gekben. Mind a két községben általános 
isméi elterjesztő tanfolyam van. Előadok 
a két község intelligenciájából (mintegy 
húsz előadó) tömörültek s a népművelés 
gondolatát oly közel viszik a hallgatóság 
szivéhez, s oiy vonzó köntösbe öltözte
tik mondanivalóikat, hogy minden eset
ben zsúfolva van a terein hallgatósággal. 
Süt a szai.vasged iek anxtyiru kikesód* 
nek az előadásokéit, hogy a jobbágyi-i 
előadókért minden egyes esetben ingyen 
koc-it küldenek. Oiavs/ky R zsö várme
gyei népművelési titkár folyó hó Í5-Í6. 
(Mipj’in tett látogatást a kél községben, 
hogy ellenőrizz.- e$ tanulmányozza az ot
tani állapotokat- Végighallgatta az elő
adásokat SzarVasgedén, sőt ő maga is 
tartott előadást, melyben megköszönte 
,az előadóknak lelkes munkájukat, h hall
gatóságot pedig további i észvételre bűz-, 
ditotta. Különös m. gelégedésscl vette 
tudomásul, hogy a hallgatóság soraiban 
sok u férfi. Az előadásokat Jobbagyiban 
Marton József taniló, járásköri elnök, 
Szarvasgedén Madara Mihály tanító irá
nyítja. Az előadások sikeréhez nagyban

Az egyes kátyúk személyi elneve
zésére magánpályázatot hirdetek.
ái pástói marosszéki-szabédi dr. Székely Pál

Gutfreund Antalné 
trHskö Ká-oly 

Klein Gizella 
Klein lj,nác.

ingyen kap

” Friedmann Upot
H Ga^pariicalános 

Gescheil József 
Geacheit Kálmán
Grosz Miksa,

1 tele doboz 
eredeti angol recept alapján készül

„VESTA“

§ / *

Nedobjael
caz üres cipőkrémcs dobozokat,

mert

| cipőkrémet 
á 6 üres ,VESTA" dobozéit ott, ahol 

arokat vásárolta.
7 Kapható a következő üzletekben:
§ SALGÓTARJÁNBAN!

Kluka Pál 
Koch Imre 
Korn látván 
Mai osí Imre 
Mórica György 
Kúsznak Sámuel 
Schlesínger Sámuel 
Steiner K. Lenke 
Ullmann Frigyeané 
Wilhelm S.-né

Somnakőujf nlubisni
Csibula Sándor tlartl György
bried Ernő ötv. Kahr Sandorné

Képviselet és főlerakat: 
GRÜN LAJOS

Salgótarján, Fő u. 326. Telefont 36.
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Nem az a fontos, hogy a fa 
szép-e hanem, hogy mit terem. Gyü
mölcsfát ne vegyen piacon, mert drága 
lehet a meglepetés. Unghváry József fa
iskolája Cegléd. Budapesten kizárólag 
Andrássy-ut 54. Árjegyzék ingyen.

Farsangi táncmulatság egy 
léghajón. Washingtonból jelentik a leg
újabb csodát. A napokban indult cl on
nan egy 170 személyes utasszállító luxus
léghajó Floridába, s mi sem jellemzi job
ban .a technika hihetetlen fejlődését, a 
légi jármüvek tökéletes stabilitását, mint 
az, hogy a levegőben, több száz méter 
magasságban hamisítatlan farsangi tánc
mulatságot rendez a légiin jótársaság r.z 
eiőkelő utazóközönség szór*.l:oztalá>áia, 
természetesen jazz-banddal. A jazz-bard 
hangszereket a világhírű Meinel és 
H e r o 1 d Hangszergyár, Kleingenthal 
378/P. szám (Szászorszag) szállította a 
kontinens nem egy.híres zenekarának. A 
hangszergyár „magyar Oi-ztálya“ képes 
diszfőárjegyzékét kívánságra ingyen küldi 
m-g bárkinek.

A Salgótarjáni Ipart estülct, 
t. hó 5-én megtartott műsoros estélyén, 
felülfizetni szívesek voltak: Kpjcsovics 
Gyula 50 P., Magocs Fércre 17 P., Dr. 
Tobola’Nándor, Czirb sz István, Dr. Förs- 
t< r Kálmán, Kilczer Béla, Dr. Varga Kál
mán, Kohn Lípót, 10—10, Vehovszky 
István 8;50. Paál D.-zső 7, Qirmen Jó
zsef, Nagy Sándor, Ki őrnek Gyula 
6’50—6*50, özv. Victorisz Sámuelné, 
Polk Ferenc, Kuster Lajos ifj. Tima- 
rócsky Sándor, Váiadi Ardráí, N. N., 
Takács Ferenc, Ratkovszky Pál, Kesdrr 
Mátyás, Dr. Pollúlschck Ármin, Bartha 
Rtzsö, Zsebe Antal, Szmolka Mihály, 
Dr. Sz. S., Ozdényi Károly, Omke Sal
gótarján^ Hcchhsuser Károly, Róth Fló- 
ris 5—5, Hoiub József, Friedhr Samu 
4'50. Nagy József 4 10, Cserháti László, 
Lowy Béla, D- ák Antal, Dr. Csengődy 
Lajos 4—4, Mayer Ferenc, Schujer Fe
renc 3 50—3‘50, Jakubove Pál, Nagy V. 
Szántó Sándor, Ungár Gábor, Krnucr 
Lajos 3—3, id. Tiptaróczky Sándor, He
gedűs Gyula, Kádár Péter 2’50—2 50, 
Gasparik János 2*10, Vágó Péter, Agos 
tón András, Lcstyák Jányos, Bulyovszky 
Lajos, Biheller Jakab, Nagy János, Agócs 
József, Drengács Viktor, Mihályi Antal, 
Morics György, Berger Miklós, Telek 
József 2—2, Hctich Péter, Ferencsics Ist
ván, N. N., Őrlik József, Sötér Ignác, 
Drengács Viktor, Csikány István, Pulla 
Mihály, Thuróczy István, Dr. Székely, 
Juhász József, N. N., Duda Lajos, Ko
vács Lajos, N. N, Vik-zsál Richárd, Ki- 
vovics Jenő, Kiss Gyula, Dr. Spielberger 
Zoltán, Dr. Luszlíg, Kovács Aladár, Tel- 
mányi István, Friedman R?zső, Blajer, 
Szilárd, Rőmej Árpád, Rőmer Zoltán, 
Kainer, Medvei. Szau r, Guttmnnn Má
tyás, Donászi, Májét, Singer Gyula, ifj 
Takács Ferenc 1'50—1’50, Szűcs Ferenc, 
Dudás Pál, Nuuhold Antal, Gurszky Ká
roly, Krieffer József, Tihanyi Sándor, N 
N., Kindli Gyula, Huszár János, Kovács 
Lajos, 1—1 pmgő, N. N., 60, Fictk Já
nos, Molnár József, Tóth József, Bordás 
Dániel, Fridrich, N. N , Kiss Sándor, Kt á- 
jer István, N. N., N. N., N. N., N. N. 
Keresztényi !., N.N , Dörr György, N.N , 
Rőmer Jenő, Fricdmann Rezső, Spielber
ger, Majer, Lukács Tercsi 50—50 fillér.

Értesítés. Dr. Pajor szanatórium
ban képesített fürdősnő vagyok. Elválla
lok masszírozást, hidegkurát, tyúkszem
vágást stb. Hívásra házhoz is megyek, 
özv. Nyulászy Jánosné, Bányatelep 1. 
golónia. *

Nagyállomáshoz közel országút 
mellett, 150 Q öl telek kút és egy csa
ládi házhoz elsőrendű téglával együtt 
eladó. Cim a kiadóban.

A salgótarjáni kir. járásbíróságtól, 
mint telekkönyvi hatóság.

2470/1927. tkv. szám.

Árverési birdetmény=kivonat.
Az Országos Gazdakör tagjainak 

áruforgalmi szövetkezete budapesti bej 
cég végrehajtató végrehajtást szenvedő 
ellen indított végrehajtási ügyében a te
lekkönyvi hatósági a végrehajtási árve
rést 246 P. 76 f. tőkekövetelés és járu
lékai behajtása végett a salgótarjáni kir. 
járásbíróság területén levő Somoskőújfalu 
községben fekvő s a somoskőujfalui 811 
sz. tjkönyvben A. I. 1—3. sor 1536, 
1741., 1759 hrsz, alatt foglalt ingatlan
nak (kert és szántók) végrehajtást szen
vedett nevében B: 5 alatt vezetett illető
ségére 120 P., az ugyanottani 815 sz.

jtkönyvben A I 1 sor 1859 hrszám alá 
foglalt ingatlan (szántó) végrehajtási 
szenvedett nevén B: 4 alá vezetett ille
tőségre 200 P. az ugyanottani 203 sz. 
tjkönyvben ALI sor 1538 hrsz, alatti 
ingatlan (ház, udvar és kert) végrehaj
tást szenvedett nevén B: 10 alatt veze
tett illetőségére 200 P. végül az ugyan
oltani 131 sz. tjkönyvben A I 2 és 17 
sorszám alatt foglalt ingatlan (kert és 
aránylagos illetmény a 159 sz. tjkönyv- 
beli közösből) végrehajtást szenvedett 
nevén vezetett illetőségre 300 P. kikiál- 
4ási árban és pedig a somoskőujfalui 
203 sz. tjkönyvben foglalt ingatlan ille
tőségre C: 4 alatt özv. Somoskőy Ist- 
vánné sz. Csiike Rozália javára bekebe 
lezett ö/.vegyi haszonélvezeti jog fentar- 
tása mellett elrendelte.

Az árverést 1928 évi április hó 17 
napján délelőtt 10 órakor Somoskő köz
ség házánál fogják megtartani.

Az árverés alá kerülő ingatlan a 
kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb 
áron nem adható el.

Az árvcrelni szándékozók kötelesek 
bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát 
készpénzben, vagy az 1881: LX. t.c. 42. 
§ ában meghatározott árfolyammal számí
tott óvadékképes értékpapirosban a ki
küldöttnél letenni, hogy a bánatpénznek 
előleges bírói leletbe helyezéséről 
kiállított letéti elismervényt a kiküldött
nek átadni és az árverési feltételeket 
aláírni (1881: LX. t.c. 147., 150., 170. 
§§; 1908: XL. t.c. 21. §.)

Az aki az ingatlanért a kikiáltási 
árnál- magasabb Ígéretet tett, ha többet 
Ígérni senki sem akar, köteles nyomban 
a kikiáltási ár százaléka szerint megálla
pított bánatpénzt az általa ígért ár 
ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908: 
XLI. 25. §.)

Salgótarján, 1928. december 28 n. 
Zelenka s. k. kir. jbirósági elnök.

A kiadmány hiteléül: 
Csömör 

telekkönyvvezető.

A salgótarjáni kir, járásbíróságtól 
mint telekönyvi hatóság.

3866/1927. tkv. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat.
A Salgótarjáni Takarékpénztár r.t. 

végrehajtató, végrehajtást szenvedő ellen 
indított végrehajtási ügyében a telek- 
könyvi hatóság végrehajtási árverést 240 
P. tőkekövetelés és járulékai behajtása 
végett a salgótarjáni kir. járásbíróság te
rületén levő, Salgótarján városban fekvő 
s a salgótarjáni 139 számú telekkönyv* 
ben A. I. 1. sor 1443/163 hrszám aíátt 
foglalt ingatlan (beltelek, adóbizonylat 
■szerint ház is) végrehajtást szenvedett 
nevén B. 29 alatt vezetett illetőségre 
1000 pengő kikiáltási árban.

Az 1928 évi március hó 29 napján 
délelőtt 10 órakor a salgótarjáni kir. 
járásbíróság mint telekkönyvi hatóság 
hivatalos helyiségében Vasut-ucca 27 sz. 
23 ajtó fogják megtartani.

Az árverés alá kerülő ingatlan k 
kikiáltási áron nem adható el.

Az árvcrelni szándékozók kötelesek 
bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát 
készpénzben, vagy az 1881." LX. t.»c. 42 
§-ában meghatározott árfolyammal számí
tott óvadékképes értékpapirosban a ki
küldöttnél* letenni, hogy a bánatpénznek 
előleges birói letétbe helyezéséről kiállí
tott letéti élismervényt a kiküldöttnek 
átadni és az árverési feltételeket aláírni 
(1881: LX. t. c. 147., 150., 170. §§,* 1908: 
LX. t.c. 21 §.)

Az aki az ingatlanért a kikiáltási 
árnál magasabb Ígéretet telt, ha több-.t 
Ígérni senki sem akar, köteles nyomban 
a kikiáltási ár százaléka szerint megálla
pított bánatpénzt az . általa Ígért ár 
ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (1908:’ 
XLI. 25. §.) -

Salgótarján, 1927 december 26 n..
Zelenka s. k. kir, jbirósági elnök.

A kiadmány hiteléül: 
i Csömör 

telekönyvvezető.

Akác- és gyümölcsfa csemeték 
nagy választékban dús gyökérzeltel * 

legjobb fajokban, rendkívül olcsó áron.

Kratochvilla Aurél
Meghívó.

A Salgótarjáni Keresztény Ipa
rosok Fogyasztást és Értéke

sítő Szövetkezet
t. tagjait tisztelettel meghívjuk az Ipar
testület székházában f. évi február hó 

26-án d. e. 10 órakor tartandó 

évi rendes közgyűlésére
Esetleges határozatképtelenség esetén n 
megjelent tagok számára való tekintet 
nélkül a közgyűlést a jelzett helyen már
cius hó 4-én d. e. 10 órakor tart

juk meg.
Salgótarján, 1928. február 10.

Az igazgatóság.
A tárgysorozat mérleg- és crtd- 

ményszámla, valamint az igazgatósági je
lentés a közgyűlést megelőző 8 napon’ 
át az üzlethelyiségben megtekinthető.

Underwood Írógép. Portable é« 
Standard typusok 12 havi részletfizetésre 
is. Dijtalanui bemutatja Lipeti Imre, Sál* 
gótarjában Fő-ucca 303.

- Nyomatott: „A MUNKA” könyvnyomdában Salgótarján. - Nyomdatulajdonos: Végh Kálmán. —


