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Adós fizess !
A napok óta folyó nemzetközi 

jogászkongresszus egyik legutóbbi 
ülése foglalkozott a magántulajdon 
kérdésével. Errevonatkozólag a bi
zottság pégy határozati javaslatot 
terjesztett elő, amelyeket a plénum 
a maguk teljességében elfogadott.

A magántulajdon kérdése ma 
egyike a legkörülharcoltabb problé
máknak, mert egyrészt a kommu
nisták nem hajlandók ennek szent
ségét elismerni, másrészt sok szó 
esett ezzel kapcsolatban a békeszer* 
ződések által megteremtett nemzeti 
kissebbségek tulajdonainak kisajá
tításáról.

A kongresszus a magántulaj
don tiszteletbentartásának minden 
tekintetben a védelmére sietett s 
legmesszebbmenőleg arra az állás
pontra helyezkedett, hogy az ér
vényben levő jog szerint egyetlen 
civilizált állam sem sajátíthat ki ma
gántulajdont kártérítés nélkül, Eb
ből a tételből önként következik, 
hogy mivel a békeszerződések a 
magántulajdon sértetlenségét elisme
rik, a volt ellenségek részéről tör
ténő kisajátítások esetében a tulaj
donosok feltétlenül kárpótlásra tart
hatnak igényt.

Ezt a fennen hangzó erkölcsi 
megállapítást nem politikusok, ha
nem tudósok testületé hozta, ame
lyet nem érint a politika szenvedé
lye s éppen ezért elfogulatianabbul, 
az igazságnak inkább megfelelőleg 
tud ítéletet mondani egyes kérdé
sekben. Reméljük, hogy ezután az 
elvi határozat után ez a princípium 
gyakorlatba is áttétetik s a népszö
vetség módját találja annak, hogy 
a győzők részéről elkövetett sok 
igazságtalanságot jóvátegye.

Bennünket, magyarokat külö
nösen közelről érdekel ez a kérdés. 
Főleg Erdélyben és a Felvidéken 
az erőszakosan végrehajtott földre
formok során a magyar tulajdono
sokat nagyobbnál, nagyobb igazság
talanságok érték. Vagy semmit sem

Minden magyar szivet, aki itt 
a csonka hazában él, fájdalommal 
és borzadállyal töltötte el az a ke
gyetlen eljárás. És mégsem féltjük 
idegen elnyomás alatt élő vérein
ket, mert napról-napra olyan híre
ket kapunk, amelyek azt bizonyít
ják, hogy az elszakított területek 
magyarsága, minden nehézség, min
den üldözés ellenére is él és élet
jelt ad magáról, Támogassa nagy
szerű küzdelmükben őket a bécsi 
kongresszusnak az a határozata, 
amely az igazság, emberiesség, elfo
gulatlan pártatlanság szemszögéből 
nézi azokat a dolgokat, amelyeket 
a megszállók az igazságtalanság, 
pártosság és embertelenség szem
pontjai szerint kezeltek,

kaptak kisajátított értékeikért, vagy 
pedig olyan nevetséges összeggel 
szúrták ki a szemüket, hogy ez nem 
az igazi ár mngfizetése, hanem in- 
kább csak a kérdés formális elinté
zése volt. Mesterségesen ravaszul 
megalkotott törvényekkel rendítet
ték meg ilyformán a megszállt te
rületeken élő magyarság helyzetét, 
s ezzel természetesen rontottak azon 
a presztízsen is, amely a jómóddal 
együtt jár. Az oláhok és a csehek 
részéről ez egy ravaszul kiszámított 
nemzetiségeket üldöző politikának 
egyenes folyománya. Először tönkre 
tenni a magyar középosztályt és 
arisztokráciát, azután kulturailag le
törni s beolvasztani az állam tes
tébe úgy, hogy létezésének lehető
leg még nyoma se maradjon.

Harangszentelés.
A salgótarjáni katolikus hivck régi 

vágya teljesült, aug. 15-én Nagyboidog- 
asszony ünnepén felszentelték az évek 
óta folyó köz adakozásból szerzett három 
harangot.

A pénzgyüjtés a fellállitandó ha
rangokra mindjárt a háború és forradal
mak után megindult, azonban az általános 
gazdasági összeomlásban, mely a forra
dalmaknál is alább való trianoni békét 
követte, igen lassan haladt. A jelentékeny 
összeget 110 milliót csaknem kizárólag a 
hívek áldozatkészsége adta össze. Voltak, 
akik igaz keresztény nagylelkűséggel el
mentek teljesítőképességük határáig. Nem 
egy szerény viszonyok között élő hivő1 
103.000—500,000 sőt többen milliós ado
mányokkal jöttek az egyháznak segítsé
gére, sőt akadt mint e lap már közölte 
ki 20 millióval segítette e kegyes célt 
megvalósitani. A harangokat minden 
igényt kielégítő kivitelben elkészítő Szle* 
zsák László harangöntő mester is kivette 
a részét az áldozatból, amennyiben a meg
állapodás megkötése után ingyen aján
lotta fel a néhány millió koronát érő leg
kisebb harangot az egyháznak Szlezsák 
kifejezte az adományánál azon érzületét, 
hogy Salgótarján munkásnépe iránti ro- 
konszenv vezeti.

A harangokat a főtéri állomásról 
augusztus 14.-én a hivők kegyeletes se
rege fehér ruhás leányokkal Herczegh 
József esperessel az élükön kisérte be.

A szentelés szertartását másnap na* 
gyobb papi segédlettel Breyer István 
(>ápai p r e 1 á t u s kultuszminiszteri ál
amtitkár végezte. A szentelés után a rend

kívül imponáló megjelenésű főpap szív
ből jövő szép beszédében az ősi 'igaz 
keresztény erények követésére buzdította 
a híveket.

A szentelést követő szükebbkörü 
ebéden képviselve voltak a város, a hit
község, temetkezési fcgylet, mely maga 
egy harangköltségeit viselte, továbbá a 
polgárság köréből néhányan, kik áldozat
készségükkel közreműködtek a harangok 
beszerzésében. A házigazda esperes köz* 
-.étién szívből jövő szavakkal köszönte 
meg a prelátjrs ur fáradságát, híveinek a 
vállalatoknak és a szerelés körül ingyen 
dolgozó jóembereknek segítségét.

Herczegh József esperes ezúton is 
háláját fejezi ki híveinek, hogy egyházu
kat oly szép és nem lankadó buzgalom
mal támogatták a harangok beszerzésé
ben a nehéz idők ellenére. Ez a buz
galom annak az ékes jele, hogy a sok
szor igaztalanul félreismert és vallásta
lannak tartott salgótarjániakban igen is 
van hit és istenfélelem, mely áldozatra 
sarkalja őket. Továbbra is kéri híveinek 
szives érdeklődését egyházuk ügye iránt 
annál is inkább mert egy Mária Oltár 
felállítása van a közeljövőben tervbevévc, 
melyre az adakozások már eddig is szé
pen folynak.

Csepeli rejtély.
Alig szállott el a csepeli robbanás 

füstje, mindenünnen előtolakodik az a 
kérdés, hogy mi volt a katasztrófa oka. 
A hivatalos vizsgálat megindult, a rend
őrség lázasan igyekszik megejteni a nyo
mozást a robbanás előzményei tekinteté
ben, de ezenközben több oldalról úgy  
lapokban, mint a közönség körében fel- 
fellobban az a gyanú, hogy a katasztró
fát bűnös kezek idéztek volna elő. El
képzelni is szörnyűséges az emberi go
noszság ekkora fokát, mely ilyen kárho- 
zatos cselekedetre vetemedjék. Hiszen ha 
a robbanás akkora méretű lett volna, 
mint amilyennek az esetleges bűnöző 
tervezte, nemcsak a virágzó számtalan 
munkásnak egzisztenciát biztosító gyár
telep s a körülötte levő népjóléti intéz
mények, hanem Magyarország szép és 
büszke fővárosa is végzetes veszedelembe 
került volna. S egyes emberek lelkének, 
borzalmas elferdüléséért százezrek élete 
és kiszámíthatatlan materiális érték pusz
tult volna  el mindenesetre céltalanul. 
Ilyen gondolat csak őrült agyvelőben fo
ganhat ik meg; vagy az emberi bestiali- 
tás paroxizmusa lehet az, amely csak 
vérben, pusztulásban és halálorditásban 
éli ki magát.

Bármennyire igyekszünk is magunk
tól elhessegetni ezeket az elrémitö gon
dolatokat, mégis vissza-visszatérnek azok, 
mert hisz nem egy merényletet követtek 
el a múltban nihilisták, anarchisták és pet- 
rólörök, tehát bármennyire borzalmas is 
a feltevés, még sem tartozik a lehetetlen
ségek közé az, hogy bűnös merénylet kö
vettettetett el Cseppelen. A vizsgálat le
folytatása, az idegsokkot kapott őrök val
lomásai talán majd világosságot fognak 
deríteni a katasztrófa még komolyabban 
álló részleteire. Egyik budapesti reggeli 
lap megemlékezik egy külföldi munkásról, 
aki a robbanás előtt Cseppelen tartózko
dott s azóta a telepről nyomtalanul eltűnt, 
Éppen ez az a momentum, aminek alap, 
ján széltében-hosszában elterjedt az a 
szörnyű gyanú, hogy nem véletlen, vagy, 
gondatlanság, hanem gonosz emberi bűn
tény elkövetéséről lehet szó.

Mindenesetre meg kell várnunk a 
vizsgálat eredményeinek teljes kibontako- 
zását, hogy végleges képet alkothassunk 
és főleg, bogy megszabaduljunk attól a 
szörnyű nyomástól, amelyet a merénylet 
lehetőségének elgondolása okoz. Szomorú 
volna, ha Magyarországon is olyan ese
mények fordulhatnak elő, mint amilyenek 
még a régi Oroszország életét is pokollá 
tették.

A primicia...
Bánffy Gellért a fiatal levita lelkes 

ifjú volt. .
Gyermekkora óta készülődött a pap 

pályára... >
Minden álma, minden vágya, minden 

sóhaja s minden imája az Ur oltárát ra* 
jongta Jcöről.

Paptanár akart lenni... Szent Norbert 
hófehér talárját óhajtotta felölteni.

Azért küzdött, azért nélkülözött, 
azért szenvedett, hogy a fehérpapok szer
zetébe léphessen s a szószékkel össze
köthesse a tanári katedrát is.

Egyszerű szegény szülők gyermeke 
volt, alázatos és engedelmes...szelíd és 
szemérmes.

Diákévei úgy suhantak el... szorgal
mas munkával tankönyvei között.-

Soha leánynak mégcsak az árnyéka 
sem kapcsolódott emlékei közé.

A kolostor bolthajtásai alatt a töm
jénfüstös folyosók arany patinás, csönd
jében, úgy élt nyugodtan és ártatlanul 
magasztos hivatására készülődve mint 
odahaza, amikor még az édesanyja ve
zetgette kézenfogva az iskolában {és a 
templomba,

A lelke és a szive olyan tiszta volt 
mint a ruhája, fehér, mint a kikeleti hó
virág, üdemint a májusi liliomé.

Szülőfalujában, a hegyek között is

emberköpüben csodálattal, tisztelettel, hó
dolattal tekintett reá kivétel nélkül min
denki.

Apja örömtől sugárzó arccal, anyja 
pedig könnyező szemekkel emlegette min
dig ha szóba került..

Úgy színezték jövendőjét a képze
let selyemfonalával., s a maguk sorsát is 
mindig bele bele fűzve.

így lesz úgy lesz...ha Gellért föl- 
szentelődik s pap is lesz meg tanár is.

Ha a szükség kívánná akármikor 
fölcseréli a katedrát falusi plébániával.

Mily boldogan fognak akkor élni.
Lesz mindenük, szép, nyűgöt ké

nyelmes otthonuk, óriási kertjük és mé
hesük.

Talán még saját fogatuk is amelyen 
majd a filiákba fognak járni...misére, te
metésre vecsernyére*

S mig a fiú a zárda falai között s 
az egyetem hajlékában táplálta lelkét ,a 
tudományokkal, azalatt odahaza szőtték 
fonták eseménytelen életüknek „bűbájos 
legendáit, gyönyörű álmait, melynek köz
pontjában Gellért ragyogott mint az ezer 
fénytől tündöklő, dús karácsonyfa.

Gellért, Bánffy Gellérft. aki pre-1 
montrei rendi kanonok s okleveles gim
náziumi tanár lesz.

Úgy szerették volna, ha ez az idő 
minél előbb bekövetkeznék már.

Ha már itt lenne a primicia, 
a főlszenteiődés fönséges szép napja.

Amikor haza-hazarándult a vakáció 
napjaiban s... vasárnaponként segédkezett 
a Főtisztelendő Plébános urnák a szent
misében s ha olvasta a „Lectió“-t és az 
Evangéliumot a két jó öreg átszellemült 
s úgy érezte mintha angyalszárnnyal röpi- 
tették volna az Ég felé.

A szivük öröme kirajzolódott, az ar
cukra s a templomban minden szem raj
tuk függött és. rajtuk csüggött.

Még a jó öreg esperes ur is gyö
nyörködött a szülők boldogságtól kipi
rult s áhítattól reszkető alakjában.

Még csak egy év egy esztendő vá
lasztja el mindnyájukat a pappá szente
lés fönséges pillanatától.

S az ezüstíürtü aggastyán szivéből 
sóhajtott fel mennyei Atyjához, hogy úgy 
legyen, amint a gondolatainak hullámzása 
mutatja az ifjú, levita kialakulás alatt lévő 
kariérjét,.

„.Tanári okiévéi a mennyiség és ter
mészettudományokból doktori cimmel még 
mielőtt Krisztus fölkent követe és hithit- 
detője lenne Melchisedek rendje szerint 
Ez a kedves arcú fiú... aki oly szívből 
csengő baritonnal dalolja az Ita missza 
est, liturgiát záró himnuszát ne jusson 
soha oly golgotás pillanathoz, amikor ta
lán habozna Krisztus követésében.

De kiláthat a holnapok jnögé..
Bánffy Gellértnek is megkeilett Íz

lelnie a válaszút minden fájdalmát és 
keserűségét.

Idehaza nagyban készülődtek már a 
primiciához.

A falut fellobogózták, virág erdő
höz hasonlitott a templom. Fehérruhás 
leányok gyülekeztek a plébánia udvarán.

Szent István napjai volt. Az első 
magyar királynak, a nemzet glóriás szent
jének hatalmas ünnephajnala.

A premontreirend kanonokpapjai 
s az esperes ur türelmetlenül várták a 
fiatal profeszort Bánffy GeUértet, aki ott
hon kicsiny és szűkös családi fészkében 
édesanyja lábai előtt térdelt zokogva.

„Anyám, édes jó anyám én... én... 
szeretek az Ur Jézuson és rajtad kivül 
még más valakit is...**

„Egy, egy aranyhaju, harmatos- ró
zsát, egy fiatal leánykát és ha... ha Ne
ked... Nektek nem fájna és megengedné
tek én, én inkább Vele mennék az 
oltár elé-

S az Anya hulló könnyei ritnánko* 
dása és könyörgése mindhiába volt.

Az apának a jajszava is hasztala
nul hangzott.

A fiú lelke kőből volt faragva, 
öntudata ragaszkodott a férfi sorsához 
a nőhöz, ahhoz a fiatal gyermekleányhoz.

Végül az anya mégiscsak meg
szánta...

Hát mond, mond ki az, hol van, 
hol lakik?

A fiú mint az ájulásból főiébredt 
rajongó szavakkal árulta el titkát

A tanító ur kisleány* ha.., ha ő ii
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Vármegyei közgyűlés.
Nógrád és Hont közigazgatásilag 

egyelőre egyesiteTt vármegyék törvény
hatósági bizottsága f, évi augusztus hó 
9-én dr. Sztranyavszky Sándor főispán 
elnöklésével rendkívüli közgyűlést tartott.

A főispán megnyitóbeszédében kö
zölte a vármegye közönségévéi, a kor
mányzónak és nejének a kabinetiroda ut
ján közölt köszönetét az ezüstmenyeg
zőjük alkalmával a vármegye közönsége 
részéről fölterjesztett üdvözlésre. A vár
megye közönsége a magas leiratot a 
hódolatteljes ragaszkodás élénk megnyi
latkozásával vette tudomásul.

A közgyűlés egyéb kisebbjelentőségü 
adminisztratív ügyek mellett főként a kül
földi kölcsön felvételével foglalkozott.

Az egyesitett vármegyék harmincöt 
milliárd koronát igényelnek a kölcsönből 
amely összeget hídépítésre, ’a vármegyei 
közkórház fejlesztésére, járási székházak 
és tisztviselői lakások építésére kívánnak 
felhasználni.

A közgyűlés egy szavazat ellenében 
egyhangúlag tette magáévá a vármegye 
alispánjának javaslatát és a felhasználásra 
vonatkozó tervezetét.

A m. kir. pénzügyminiszter egy an
gol bankárcsoporttal hosszú le járatú köt
vény kölcsönt kötött a vármegyék nevé
ben. A kölcsön névértéke 2.250.000 font 
sterling, mely összeg erejéig „Magyaror
szági vármegyék 7 és fél százalékos font 
sterling kölcsöne" név alatt kötvények 
bocsáttatnak ki.

A kölcsönt a vármegyéknek 92 szá* 
zalékös elszámolási árfolyamon nyújtja 
a bankárok viselik azonban a kötvény
kölcsön bélyegilletékeit. A kölcsön tör
lesztési ideje 20 év és a kibocsátott köt
vények 20 év alatt fél évenkénti kisor- 
solással, vagy visszavásárlással törlesz
tendők.

Ettől eltérőleg a vármegyék a köl
csön törlesztetlen részét tetszésük szerint 
egészben, vagy részben bármely kamat

Erős kéz.
Irta: NAGY SÁNDOR dr. a Faluszövetség osztályigazgatója.

Egy marokba szoruló megbámult 
jobbkezet őriznek arany keretben, diszes 
üvegszekrény alatt a budai királyi Vár
kápolnában. Szent István első nagy ki
rályunk dicsőséges szent-jobbja 'az, mely 
augusztus 20-án ez évben is kimozdul 
rejtekéből és áhitatos, komoly magyarok
tól kísérve ünnepi körmenetben vonul 
végig Buda ősi terein. Hangzik majd az 
ének: „hol vagy magyarok tündöklő csil
laga?!. Hol vagy István király, Téged ma
gyar kiván, gyászos öltözetben Te előt
ted sírván*.

,»■ Régi, szomorú magyar korszakok 
szenvedéseiből Íródott az ének minden 
szava, s a múltak könnyes sóhajtásaiból 
keletkezett annak dallama, de mintha 
benne sima a jelen magyarságának min
den szive-bánata, keserű árvasága, s mintha 
belőle áradna ki egyetlen óhaja, reménye is 

Szent István a honfoglaló Árpád 
ükkunokája az prszág első rendezője, 
szervezője volt. Ö rakta le tulajdoképen 
a későbbi Magyarország fundamentumait 
és ö biztosította a honfoglalás szerzemé
nyét a késői unokáknak. A történelem 
ismerői nemcsak a középkori legendák

akarja úgy nembánom legyen meg az 
örömötök., megyek egyedül is az ol
tár elé..

S a Szülők kérő és esdeklő sza
vára a kis leány könnyebben hajlott.

Kicsit tiltakozott, kicsit érvelt ki
csit sirt, de Bánffiék ostromolták erősen 
és megnyerték a csatát..

Vitték az üzenetet halvány kékszinü 
papíron.

„Gellért legyen pap" ez az én kí
vánságom is s imádkozzék olykor érettem

Bella.
A papnövendék reszketve olvasta a 

sorokat- azután felvette hófehér talárját 
s szüleivel együtt elindult a templom 
felé ahol már várták tárt karokkal tár
sai az Ur szöllős kertjének uj munkását.

Az öreg esperes boldogan szorí
totta szivéhez s hálatelt pillantással te
kintett fel a felhők magasságai fölött tró
noló Gondviselőhöz, nogy megérte a 
prímiciát. Banlfy Gellért primiciáját is.

Vadkerti Béla

fizetési napon visszaválthatják és pedig 
1926. évi julius hó 15-ig bezárólag 6 
havi előzetes felmondás mellett a töke 
összeg 102 százalékáért, azután 1930. évi 
t'anuár hó 15-én, vagy ezen időpont után 
lármely kamatfizetési napon 1931. évi 

julius hó 15-ig bezárólag ugyancsak 6 
havi felmondási idő mellett a felszaporo
dott kamatokkal a névérték 101 százalé- 
káértfés ezután 1923. évi január hó 15-én, 
vagy ez időpont után 1946 évi julius 
15-ig bármely kamatfizetési napon a meg
jelölt felmondási idő mellett névértékben.

A kölcsön a következő beruházások 
költségeinek fedezésére forditható, u. m. 
útépítés, vasút villamos központ, kórház, 
vizmü, vármegyei és járási székházak és 
tisztviselő lakások építésére.

Ebből a kölcsönből minden várme
gye annyit vehet igénybe, amennyit tör
vényes képviseletének határozata alapján 
a kereskedelemügyi miniszter a pénzügy
miniszterrel és belügyminiszterrel egyet
értve engedélyez.

• Ezek előrebocsátása után azzal a 
kérelemmel fordul az alispán a Tekinte
tes Törvényhatósági Bizottsághoz hogy 
ebből a törlesztési kölcsönből összesen 
35 és fél milliárdot kérjen és ezt az ősz- 
szeget az alábbi részletezés szerint a kö
vetkező beruházásra használja felt

20 milliárdot utak épitésére és a 
megrongált utak helyreállítására.

6 milliárdot a közkórház elmegyógy
intézetének kibővitésére,

4 milliárdot tüdőszanatórium épi
tésére,

1 és fél milliárdot szegényház épi
tésére,

2 milliárdot járási székházak épi
tésére,

2 milliárdot tisztviselői lakások épí
tésére. Az alispáni javaslat részletesen fel
sorolta az utakat és útszakaszokat, ame
lyeket a 20 milliárdból dotálni akar.

hatalmas szentje előtt hódolnak készség
gel, hanem bámulattal adóznak a messze- 
tekintő fejedelem, a céltudatosan dol
gozó. keményakaratu és kezű uralkodó 
előtt is.

A honfoglalás csak telekszerzés volt 
tulajdonképen, a vérrel kiharcolt szerze
ményt csak épitő munkával lehetett biz
tosítani.

Messze mennénk, ha ennek nagyon 
is a részleteibe bocsátkoznánk. Annyi 
tény, hogy Magyarország ország, a ma- 
gyarság egységes nemzet csak az ő fellé
pésével lett. Mert amit a honfoglaló hét 
vezér közakarattal szerzett, azt az utódai 
külön akarata már végveszéllyel fenye
gette. A kalandos portyázások majdnem 
kivétel nélkül az egyes törzsek külön 
vállalkozásai voltak. A nemzet ereje pusz
tult, összetartása szétfolyt, egységes nem
zetfenntartó, országalkotó tervnélkül seny- 
vedt egyre a kalandok izgó talaján. Ha 
külföldi zsákmány nem volt, akkor itt
hon kerestek. A harácsolás, a tolvajlás 
és rablás nagyon elszaporodott.

Minden jó törvényt és rendeletet 
meghiúsított a törzsfők ellentétes aka
rata. Habozásra, alkudozásra nem volt 
idő, mert a közjó, a nemzet élete for
gott veszedelemben és a legfőbb tör
vény gyors cselekvést sürgetett.

Szent István tehát fejedelmi parancs
szóra megszűntette a törzsfők hatalmát, 
elszedte birtokaikat, amelyeket a meg 
nem szállott területekkel együtt királyi
nak jelentett ki. Ezekre mindenüvé el
küldte ispánjait, akik azokat gazdasági
lag és katonailag megszervezték. így ke
letkeztek a vármegyék. Az előbb még 
nomád országnak lett egységes közigaz
gatása, önnálló királyi hadserege és a 
kezdődő államháztartásnak önnálló jöve
delme. Hogy pedig úgy politikailag mint 
gazdaságilag a műveltebb nyugati orszá
gokhoz Kapcsolódhasson, királyi parancs
szóra eltiltotta a pogány-vallást és be
hozta a kereszténységet.

Képzelhetjük mekkora felháborodást 
és elkeseredést idéztek fel törvényei a 
hagyományokhoz annyira ragaszkodó po
gány magyarságban, amikor mindazt ami 
addig szent volt előttük gyermekkoruk 
óta, meg kellet vetni, s rabszolgáik is* 

tenét imádni. Jöttek is egymásután a lá
zadások hírei, Koppány vezénylete alatt 
(elkelt a Dunántúl főrésze, Ajtony alatt 
a Délvidék, Gyulával az élén pedig egész 
Erdély és Tiszántúl. De Szent István erős 
kézzel nyúlt a háborgó eseményektől el
ragadott gyeplő után. Veszprém alatt le
győzött Koppányi felnégyelve az ország 
négy tájára elrettentő például kiszögez- 
teti. Gyulát rokonát pedig az egész csa
ládjával börtönbe záratja. A keresztény 
hit védelmére még keményebb rendele
teket hoz. A rablók, tolvajok ellen pe
dig kiadja szigorú törvényeit. Az erős 
kéz egy percre sem enyhült, de minden 
mozdulatát az egész nemzet érdeke, az 
ország üdve, s a közjó irányította. Nem 
volt uralkodói kéz, mely oly keményen 
és mélyen nyúlt volna be népe érzel
meibe amely egyesekből és a nagy át
lagból annyi titkos és nyilt ellenszenvet 
váltott volna ki, mint az övé és mégis 
halála után negyvenkét év mulra felbont
ják sirját, kiveszik épen maradt jobbke
zét és legdrágább ereklyeként helyezik

Hírek és különfélék.
Áthelyezés. Musza Makár pátert 

Szent Ferencrendi szerzetest, kiváló, hit
szónokot, akit a husvétkor tartott lelki
gyakorlatok óta városunk katolikus tár
sadalma oly szeretettel emleget, Szécsény- 
böl Szolnokra hdyezte át a rendfőnök.

Czered község díszpolgárai. 
Czered Szilváskő E. lábánál fekvő palóc 
községről — bár régi időktől járásunk
hoz tartozik — keveset, hallottunk, mert 
tőlünk uttalan hegyek, erdőségek választ
ják el. Amig Nagymagyarország voltunk 
nem is sokat törődtünk egymással, a cze- 
redieknek voltak jó utján és könnyen 
megközelithethető piacaik, vasutjaik Gö- 
mörben. Amióta azonban Trianonban 
meghúzták az úgynevezett határvonalat 
szegény cerediek a hegy alatt elvágva a 
gömöri sikvidéktől teljesen Salgótarján- 
vidékére lettek utalva. Keserves dolog 
volt azonban a közlekedés Cered és Sal
gótarján között a meredek erdei dülőuta. 
kon. Az illetékes faktorok látták ezt a 
tarthatatlan állapotot, előteremtették az 
ut kiépítéséhez szükséges pénzösszeget s 
ma már vigan folyik a munka Czered 
község érdemes elöljárósága ezen életére 
annyira fontos útépítésért háláját igye
kezett leróni a múlt héten, amikor vár
megyénk kiváló főispánját Dr. Sztra
nyavszky Sándort továbbá Barcs János 
alispánt és Veres Zoltán főszolgabírót a 
község díszpolgárává választotta. A dísz
polgári oklevelet Vitéz dr. Korbáss tb. 
főbíró adta át a község elöljárói jelenlé
tében a díszpolgároknak. Bizonyosan a 
község díszpolgárai közé fog kerülni ha
marosan Vass József miniszter is, akinek 
a szükséges pénzösszeg felszabadítása kö
rül hervadhatatlan érdemei vannak 
község életében. Alábbiakban közöl
jük Czered községnek ez alkalomból 
főispánunkhoz itézett táviratát: Méltó- 
ságos (Sztranyavszky Sándor főispán 
urnák Balassagyarmat. Czered község la
kossága és képviselőtestülete soha el nem 
múló hála érzésével gondol arra a jótéte
ményre, amely a községet Méltóságod ha
talmas szavának eredményeként az úté
pítéssel áldásosán érte, a község rajongó 
szeretetének és hálaérzetének akart sze
rény kifejezést adni a képviselőtestület 
akkor, amikor Méltóságodat a mai napon 
Czered község díszpolgárává választotta 
és ez alkalommal általunk a legmé
lyebb tisztelettel kéri Méltóságo
dat, hogy a diszpolgárság elfogadá
sával a községet megtisztelni méltóztas- 
sék. Vitéz dr. Korbáss Ferenc tb, főszol
gabíró, Beliczky Jenő plébános, Szerémy 
Nándor körjegyző.

Katolikus Olvasókör építése 
az anyagiak hiánya miatt csak részben 
fejezhető be. Az előadóterem széles fo
lyosóval tető alá kerül és rövidesen el
készül, de a társalgó helyiségek megépí
tése a jobb jövőre marad. Meg kell ál
lapítanunk, hogy a kör helyiség igy 
csonka, mert a tulajdonképeni Otthon 
hiányozni fog. így a kör előadásait láto
gató közönség továbbra is abban a kelle
metlen helyzetben lesz, hogy az előadá
sok végeztével társalgók hiányában kény
telen lesz hazamenni s igy a tulajdonké
peni társas katolikus élet nem fejlődhet 
ki: Ezt sajnálattal kell megállapítanunk, 
mert ez a kör vezetőségének minden lel
kes törekvése és erőfeszítése ellenére is 
a Kör céljainak csak részbeni megvaló
sulását jelenti. Mindez pedig a kellő 
anyagi erők hiányán múlik. Egyúttal a 

el az utókor számára. Törvényeit rendel
kezéseit mind a legnagyobb tiszteletben 
tartják. Amit a „Szent Király" adott, azt 
egyikse másította meg, az általa felszaba
dított rabszolgák mint a Szent Király 
szabadjai mindvégig megtartották ki
váltságaikat. A Szentjobb tiszteletére 
nemsokára templom, apátság épült, em
léke oltárra került, mert az uralkodónak 
nagyobb erénye nem lehetett a közjó 
szolgálatánál. Áldott szent az á kéz, mely 
mindig és mindenben csak a hazát és az 
igazságot szolgáljá. A kéz, mely az első 
nagy nemzeti válságot oly eréliyel és si
kerrel oldotta meg, mindig óhajtás tár
gya lett a későbbi válság és nemzeti ba
jok idején is. Milliók ajkáról tört fel 
ilyenkor az ének: Hol vagy István király 
Téged magyar kiván!

Ott, az ő erős kezét, igazságos szi
vét kivánja ma is vissza sok miiló szen
vedő magyar vagy egy hozzá-hasonlót, 
aki erélyben és igazságban őt meg- 
közeliti.

katolikus társadalom bizonyos fokú indo
lenciájára és vétkes közönyére is rávilá
gít. Mert utóvégre Salgótarjánban 12 
ezer r. kath. hivő van, áokan közöttük 
jelentékeny vagyonnal és magas fizetés
sel rendelkeznek. Közös akarattal, a kör 
céljainak ideális átérzésével ebben a 12 
ezer katolikusban rejlő hatalmas erkölcsi 
és anyagi erők minden megerőltetés nél
kül játszva segíthetnék az Olvasókört 
céljainak megvalósulásához. Tapasztal
tunk itt-ott némi áldozatkészséget, sőt 
szórványosan nagylelkűséget is. Általá
nosságban azonban a helybeli katolikus 
társadalmat — miként az országost 
is — a számszerűen nagy majoritásban 
levők aluszékonysága, hamis, de igen ké
nyelmes biztonságérzete tölti el. Igy tör
ténhet azután meg az az országos jelen
ség, hogy a katolicizmus minden más 
Irakcióval szemben hasonlíthatatlanul na
gyobb belső értéke a nemzet egész tör
ténelmével összeforrott fényes múltja, 
sok-sok önzetlen ideális lelkületű fia 
ellenére nem foglalja el azt a pozíciót 
mely az igazság méltányosság és nagy- 
hagyoinányok alapján egyedül és kizáró
lag őt illetné meg. E lap, mely 
a keresztény osztóigazságot, méltányos
ságot nemcsak zászlajára irta, . hanem 
munkatársainak a szivébe és életébe is, 
erkölcsi erejének tudatában bátran han
goztatja, hogy egy társadalomban csak 
akkor lehet béke és egyensúly, ha min
den csoport és tényező, faj és felekezet 
elfoglalná azt a helyet, melyből társadalmi 
kulturális gazdasági, erkölcsi belső érté
kénél fogva megilleti. Senki erőszakkal, 
erkölcsi indokoltság nélkül mások rová
sára türelmesen prepotenciára nem töre
kedik. A Munka a maga hatáskörében 
jelenleg a Kát, Kör kérdésében azt az 
álláspontot képviseli, hogy a magyar ka
tolicizmusnak, melynek a starjáni kát. 
társadalom alkotórésze ki kell élnie 
belső erőit, mert a társadalom és nemzet 
jólété nem az alkotó részek renyheségé- 
ben, széthúzásában, hanem erőkifejtésé
ben, nemes versenyében és egyensúlyá
ban rejlik. Ebben a gondolatban üdvö
zöljük a Kát. társadalmi mozgalmak lel
kes munkásait és buzdítjuk a nagy célok 
felismerésére és felkarolására az illeté
keseket. r. n.

Adományok a Kát. Kör épí
tésére. Néhány lelkes hölgy fáradozása 
a nagy nehézségekkel küzdő építkezést 
a harangszentelés napján rendezett gyűj
téssel néhány millió koronával segélyezte. 
Ezen alkalommal nagyobb adományok a 
következők voltak: Krajcsovics Gyula 
500 ezer kor. Vehovszkyné, Seiler Nán
dor, Kohári Angyal, N. N. Kozakovics 
Gyula, Ursutz József, Pekelniczky N. 
Agócs Sándor, Oláh Miklós, N. N. Pál 
Jánosné, 100—100 ezer kor. Vágó N. 
özv. Borvan Istvánné, Stubnya N. Mihály 
Antal, N. N. Kurucz József, Malomhegyi 
Gyula, Malomhegyi István, Mákos József, 
Rudinszky, Szlacsányi József, Zsidelszky 
L'-né. N. N. Lőrincz F. Rácy István, 
50—50. A fenti kisebb adományokból 
összesen 4 millió és 150 ezer kor. gyűlt 
össze. A Kör vezetősége ezúton is hálás 
köszönetét mond a nemes adakozóknak, 
nemkülönben az agilis gyűjtőknek: Simon 
Imréné, Szenes Arnoldné, Kovács Antalné 
hölgyeknek, Chmel Ilonkának és Rusz- 
nyák Malvinkának.

Tanulóloányok fizetéssel felvé
tetnek csakis kézimunkában jártasak. Je
lentkezni lehet minta munkadarabokkal 
naponta délután. Móga Endréné iparmű- 
vésznönél, Salgótarján, Vasul ucca 50.
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Katolikus nagygyűlés Szentkuton.Karancaberényi levél: Kaptuk 
az alábbi levelet, amelyet szőrül- szóra 
közlünk összes helyesírási hibáival is, je
léül hogy nem ,?8verendát vagy zsákét* 
tét hóra* az Írója, A „gombamérgezés
ből karancsberénynek is jutót". Aug 8-án 
Vasárnap Klárik Ferencz Nagyságos kép
viselő urat K. beiény község emberei 
nem várták egyáltalán nem voltak jelen. 
Most tehát Klárik Ferenc nézet úgy ki 
mintha mérges gombát evet volna. Mér
gében ezeket a szavakat mondta „Akor 
minek hívnak ‘ha nincsenek .jelen mikor 
érkezem" Ezek után fogta magát és el- 
kuronkodot s. tarján felé. Lapujtőn sem 
sokan várták Karancsberényben egyálta
lán nm várták. Tehát lehet látni hogy 
okosodik a bányász emberiség és rövide
sen meg fog bukni a coceáldemokrata. 
Keit Karancsberényben. 1926 aug 13. án.

Gombamérgeaéa. Lapunk két 
héttel ezelőtt megjelent számában felhív
tuk a közönség Ügyeimét a gyakori mér
gezések ellen való védekezésre, s ime 
újabb szeftnoru esetek. Cziner József ci
pész, inászói lakos és felesége Hajdara 
Rozália az úgynevezett „Úri gomba" közé 
könnyelmű vigyázatlanságból a hozzá ha
sonló „Légyölö galócát" is kevertek és 
mind a kelten gombamérgezésben meg
haltak. A legelemibb elővigyázatal sem 
éltejc és a gombát előzőleg még ki se 
főitek. A férfi már a kórházba szállítás 
alatt a nő pedig a bányakórházban f. hó 
16-án meghalt. Hogy a gyermekei nem 
lettek áldozatai a mérgezésnek, csak an
nak köszönhető, hogy nem voltak otthon. 
— Ugyanekkor szállították be gomba
mérgezésben súlyosan megbetegedett Or- 
may Jánost, pécskői bazaltbánya tisztvi
selőjét és nejét, akik közül az asszony 
már meghalt a férfi pedig súlyosan beteg. 
A három szerencsétlen áldozatot f. hó 
19-án temették el nagy részvét mellett.

Fenevadak az országúton. 
Zagyva és Tarján határ mesgyéjén a domb
oldalban terül el Pintér volt vasgyári mun
kásnak csinos szép háza. A gépek vilá
gából visszatért a földhöz, szánt, vet, 
arat, állatokat tart...s az országút mel
lett bosszant elnyúló gazdaságára melyet 
még nem birt bekeríteni, két emberevő 
bestiát, veszedelmes, harapós, borjú nagy
ságú kutyákat tart...őrizőül. Ez mind he
lyén van., ha kerítés nincs, legyen kutya, 
mely megóvja a gazdálkodót a.váratlan- 
meglepetésektől. Ámde ilyen kutyákat 
nappal láncon és ör vön tartanak oly moz
galmas helyen mint ahol a nevezett zagy
vái földmives lakik. Az az ut köti össze 
Salgótarjánnal a környéket. Azon az utón 
sok sok békés ember jár. Eléggé lakott 
a táj. Ilyen területen legfeljebb szájkosár
ral csatangolhat s liheghet a földre hen- 
geredve a kutya...hogy a járókelőkben 
kárt ne tegyen... amig a nap fennjár. Itt 
a Ponyi fölött s a Pólyán kút között el
terülő országutak nappal szabaddá, fene
vadaktól mentessé kell tennie a hatóság
nak, mert itt ezen a részen állandó tá
madásnak van kitéve mindenki. Szerkesz
tőségünkben több panasz van már s eze
ket esetről-esetre szellőztetni fogjuk, ha 
intézkedés nem történik a Pintér ház ku
tyáinak személy és közbiztonsági szem
pontból sürgős megkötésére.

Kimutatás a salgótarjáni önkén
tes tűzoltó testület 1926 évi augusztus 
íiő 15-én megtartott mulatsága alkalmá
val befolyt felülfizetésekről. Krajcsovits 
Gyula 170 ezer koronát, 100 ezer koro
nát: Salgótarjáni Takarékpénztár, Kovács 
Béla, acélgyári tűzoltó testület, Dr. Förs- 
ter Kálmán, polgármester. 70 ezer koro
nát: Wietórisz Samu, Paál Dezső, Majer* 
nik Józsefné, Ender István. 50 ezer ko
ronát: Skolnik Dániel, Holies Mihály, 
Hercegh Pál, Hochauser Károly, Ungár 
Gábor. 45 ezer koronát: Drevenka An
tal. 35 ezer koronát: Bulyovszki Lajos, 
Hegedűs József, Wechovszky Frigyes, 
Bicskei Miksa, Kácser Ignác, 30 ezer ko
ronát: Kádár Péter, Biheller Jakab, Tóth 
Zoltán, Földi János, Telek Józsff, Farkas 
Pétét, Gyurcsik János, Lőwinger Rezső. 
Makray István. 25 ezer koronát: Ifj. Ti- 
maróczky Sándor, Keszlcr Árpád. 20 
ezer koronát: Idb. Timaróczky Sándor, 
Ponyi Antal, Gracza Frigyes, Kaskó 
Gyula, Zsebe Antal, Hettich Péter, Schu- 
jer József, Kovács N. Lajos, Gaál Dezső. 
15 ezer koronát: Bácskái János, Hriad- 

Jovszky Béla, Kainer Mór, Fleischmann 
Miksa, Dekorsz Jánós, Drengács Viktor. 
Tisch Gyula, 10 ezer koronát: Olay 
Gyula, Vágó Péter, Gaál János, Kovács 
Nándor, Le^tyák János, Zatroch János, 
Tihanyi Sándor, Malinovics N. 5 ezer 
koronát: Fehér Gyula, Szőke Lóránd, 
Mikulik Mihály, Kindl Vince, Csencsik 
János, Ficzek János, Beke Antal, Kralt

Augusztus 14.-én szombaton, Nagy
boldogasszony napja előtt sok ezer em
ber jött össze 275 helyről a szentkuti 
bucsujáróhelyen. A zárda jelenlegi veze
tője P. Tamás Krizant szerint ezen nap 
délelőttjén cca 6000 ember járult az Ol- 
táriszentséghez. Sokan jöttek el a meg
szállott területekről is, hogy a Boldogsá- 
gos Szűznek, a Patron^ Hungáiiaenek 
oltalmába ajánlott Nagyinagyarországért 
esedezzenek, együttes imákban kitartást, 
reményt nyerjenek a nagy munkára, mely 
Szent István birodalmának ezeréves ha
táraiért folyik.

A közös vallási gyakorlatok, a se
regszemle, a kiutat keresők, a jobb jövő
nek érdekében fáradozók nagy táboro
zása, egy jobb jövőnek boldog érzetét 
vetik a magyar telkekbe.

így volt ez 14.-én Szentkuton. A 
zarándok csapatok részben már előzőnap 
érkeztek meg. Megteltek a menedékhá
zak. Mindenütt a legnagyobb rend és 
tisztaság. A kora hajnali harangszó már 
a gyóntató székben találja a pátereket, 
akik ezen napon harmincán jöttek cl, 
hogy híveikkel részt vegyenek a nagy
gyűlésen és a másnapi Boldogasszony 
búcsún. Harangszentelés is van ma, me
lyet a hercegprímás megbízásából Brcier 
István pápai prelátus államtitkár végez 
fényes segédlettel. Majd szentmisét mond 
a főpap, mely után körmenetet tart, az 
Oltáriszentséggel. A szentbeszédet Je
szenszky Kálmán pp. prelátus, bgyarmati 
plébános mondotta.

A ragyogó napsütésben festői szin- 
pompában gyönyörködünk. Az ország 
különböző részeiből összesereglett nép 
különféle viseleté, a lobogók, a Mária 
szobrok, melyeket, diszes sátrak alatt 
messze vidékről hoznak a falu leányai, 
az üdvözlések, bucsuzások érdekes jele
netei mind mind mély nyomokat hagy
nak a vallásos lelkekben.

Az istentisztelet után a gyűlést Ta
más Krizánt szentkuti házíőnök szavai 
nyitották meg, aki a katolikus gyűlések 
nagy fontosságát és gyakorlati jelentősé
gét fejtegette. Csintalan József nagybáto- 
nyi plébános a katolikus öntudat alapjai
ról beszélt és tanulságos számadatokat 
vonultatott fel hallgatói előtt a katolikus 
lakosság számbeli fölényéről, az egyke 
rendszerről, házassági elválásokról, az 
öngyilkossági statisztikáról, a katolikus- 
ság háborús veszteségeiről és a magyar 
nemzeti múlt katolikus vonatkozásairól. 
Lelkes taps fogadta ezután Haller István

Aladár, Hinnél Pál, Schaffranek János, 
Mayer Vilmos, Pártényi Béla, Duda Lajos, 
Majlik József, Koch Imre, Ender János, 
Bóna Lajos, Paksy N. Turóczy János.

<-ngyilkossági kísérlet. Szal- 
kay Sándor 20 éves nőtlen pénzügyőri 
vigyázó, aki ellen felettes hatósági szol
gálati hanyagságáért fegyelmit indított, 
elkeseredésében öngyilkosságot akart el
követni és szolgálati pisztojával szivén 
lőtte magát- Súlyos sebeivel a bányakór
házban ápolják, de felgyugyulására ke
vés a remény. Balassagyarmatról került 
ide és legutóbb Somosról került Salgó
tarjánba.

Oktatóképző tanfolyam Sal
gótarjánban. Háromhetes tanfolyamra 
gyűlt össze a salgótarjáni és a sziráki já
rás harmincöt tanítója, illetőleg jegyzője, 
hogy ezen idő alatt mindazokat a dolgo
kat, amik a magyar iskolánkivüli ifjúság 
neveléséhez szükségesek elsajátítsák. Ez 
a munka is csak tetézi vitéz Pál Imre, 
járási testnevelési vezető érdemeit, aki a 
leventemozgalom, a nemzeti megerősödés 
érdekében már eddig is felbecsülhetetlen 
munkát végzett. A tanfolyam előadói 
még Gáthy Elemér, testn. tanár, Dr. Cle- 
mentis K. tisztiorvos és Czirbesz István, 
tűzoltó főparancsnok. Mint értesülünk a 
tanfolyam ünnepélyes befejezéséül elő
adást tartanak az oktatók az Acélgyári 
Tiszti Casinóban f. hó 28-án, melyre a 
város előkelőségein kívül várják a me
gyei vezető egyéniségeket is. Az előadás 
után tánc lesz. (— D —)

Telefon értesítés. Ezúton tiszte
lettel értesítem az állattartó gazdákat, hogy 
lakásomat telefonnal szereltem fel és igy 
módját ejtem annak, hogy állatorvoslási 
célra — telefon, sürgöny, levél, vagy 
bármily másféle értesítés esetén — bárki 
jneghivására saját fogatomon vidékre is 
kiszálljak. Teljes tisztelettel Reguly La
jos állatorvos Salgótarján Telefon 15. 

volt miniszter, képviselő alakját, aki meg
rázó erővel véste oda. feszülten figyelő 
hallgatói leikébe a mai magyarság Mi* 
atyánkját. Megmagyarázta a kacskarin- 
gós káromlásra hajlamos magyarnak, mit 
jelent a „szenteltessék meg a te neved" 
fejtegette a vágyó sóvárgás tartalmát: 
Jöjjön el az Isten országa és igazsága. 
A földmivest és minden élő embert el
sősorban érdeklő „mindennapi kenyér" 
problémáját állította aztán élénken he
lyeslő hallgatói elé, utópista szocialisz- 
tikus tanok katasztrofális szélsőségeivel 
ellentétben mesteri gondolatvonalakkal 
rajzolva meg a tulajdon és munka katoli
kus fogalmát, mint minden társadalmi 
boldogulás egyetlen lehetséges alapját.

A magyar kisgazdák népszerű kép
viselőjét és pártfogóját, Czettler Jenő 
iákóhalmai képviselőt és egyetemi tanárt 
hallgatta ezután a fegyelmezetten figyelő 
nagy tömeg. Mit ér a pusztán hagyomá
nyos hitgyakorlat és demonstratív bucsu- 
járás, ha nincsen bennünk mély és viha
rokban megedzett katolikus öntudat. 
Enélkül könnyen Mexikó sorsára juthat 
a legkatolikusabb állam is, ahol nekiva
dult doktriuérek szavára durva terrorfiuk 
lövik halomra a hitéhez görcsösen ragasz
kodó katolikus népet. Hiszi, hogy a 
kommün tűzkeresztség volt számukra s a 
békés magyar falvak kiforrottan keresz
tény atmoszféráját nem fogja többé fel
dúlni sem ,a csábítás szava, sem az erő
szak hatalma. Ne feledjük, hogy Orosz
országban még most'is uralkodik az Anti- 
krisztus s megdöbbenve figyeljük, hogy 
a magyar sajtó egy része nem elég éber 
és nem elég szigorú ezzel az égő pokol
lal és vezéreivel szemben. Pártoljuk ke
resztény lapjainkat, mert ezek szolgáltat
ják a magyar gondolat tüzérségét s ezek 
egyengetik a visszaóhajtott 73 várme
gye útját.

Tabódy Tibor földbirtokos lelkes 
zárószavai után felhangzott a Himnusz és 
pápai himnusz, majd a megszólalt uj ha
rang uj szavára az áhitatos sokaság han
gosan imádkozta el az Urangyalát.

A gyűlés után a bucsusok egyrésze 
utrakelt. hogy visszatérjen lakóhelyére, 
másik része, az újabban érkezőkkel ott 
marad a másnapi nagy ünnepre, me
lyet a magyar Katholikus Egyház a szent
korona felajánlásának emlékére ül meg, 
mint legrégibb Mária ünnepet. Városunk
ból sokan vettek részt a Szentkuton tar
tott naggyülésen.

576/1926 végrh. szám
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 
évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a bpesti közp. kir. 
járásbíróságnak 1926. évi 17. P. 162.629. 
számú végzése következtében Dr. Szal- 
vendy Ödön ügyvéd által képviselt 
Bencskó László javára 100.000.000 és 
50.000.000 kor. s jár. erejéig 1926 évi 
junius hó 17.-én foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 
42.000.000 kor.-ra becsült következő in
góságok u. m. gazdasági felszerelések 
ökrök, juhok a Tatay Lajosné és Kohn 
Lipót javára is nyilvános árverésen el
adatnak.

Mely árverésnek a starjáni kir. já
rásbíróság 1926-ik évi PK. 3216/ számú 
végzésé folytán 150.000.000 kor. fill. tő
kekövetelés. énnek 1926 évi február hó 
27 napjától járó 18% kamatai és eddig 
összesen 9.-720.000 kor-ban biróilag már 
megállapított költségek erejéig, Zagyva- 
pálfalván, vhtást szenvedett bérletben 
leendő megtartására 1926 évi augusztus 
hó 24-ik napjának délutáni 2 órája ha
táridőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hi
vatnak meg, hogy az érintett ingóságok 
az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai 
értelmében készpénzfizetés mellett a leg
többet Ígérőnek, szükség esetén becsáron 
alul is ej 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 elrendel
tetik,

Salgótarján, 1926. évi julius hó 25.
Török 

kir. jbirósági végrehajtó.

Falu.
Irta; BODÓ JÁNOShemzetgy. képviselő 

Népművelési torvényt!
A kultuszminiszter, — mint ismere

tes — kulturprogrammia keretében na
gyobb összegeket forait az iskolánkivüli 
népművelésre, ugyancsak jelentős össze
get szán a gazdasági oktatás céljaira a 
földmivelésügyi miniszter. Az 1921. évi 
Lili. t.-c. az iskolánkivüli fiú ifjúságnál 
15-től 21 éves korig kötelezővé teszi a 
testnevelést, azonban a szellemi és er
kölcsi nevelés kérdése ezideig sem tör
vényhozási utón, de egyébként sem lett 
rendezve. Evekkel ezelőtt a kultuszmi
niszter beterjesztett ugyan a Házba egy 
törvényjavaslat-rendszert, de azóta nin
csen szó ezen fontos kérdésnek céltuda
tos megoldásáról. Ma a helyzet az, hogy 
az iskolánkivüli ifjúság kötelező alapon 
rendszeres testi kiképzésben részesül, a 
szellemi és erkölcsi nevélésről azonban 
komolyabb gondolkodás nem történik, 
aminek következménye, hogy ép az a 
generáció, amely iskolai tudásában a há
borús idők folytán szintén, hézagos, ke
rül ki az életbe különösebb szellemi is
meretek és értékesebb erkölcsi javak 
nélkül, az az ifjú nemzedék, amelytől az 
ország jövője szempontjából a legna
gyobb kötelességteljesitéseket várjuk. 
Mert az a szellemi oktatás, ami itt-ott 
a levente-ifjúság körében folyik minden 
rendszer és tervszerűség hiányában, na
gyobb eredményt nem biztosit. Sőt ma 
a testnevelést intézők részéről bizonyos 
idegenkedéssel fogadják ama törekvést, 
hogy a levente-ifjúságnál a szellemi és 

^erkölcsi nevelés a testi neveléssel kar
öltve, összhangban és intenziven tör
ténjék,

A népművelési törvény állítólag 
azért késik, mert sokba kerülne az állam
nak a törvény végrehajtása. Évekkel eze
lőtt nyújtottam be a Házba egy indít
ványt, mely szerint a városok és nagyobb 
községek köteleztessenek arra, miszerint 
az iskolánkivüli ifjúság szellemi oktatá
sára saját háztartásuk költségvetéséből 
a szükséges számú oktatói állásokat 
rendszeresítsék. Ha az állatfajok nemesí
tése szempontjából a községeknek te
nyészállatokra van pénze, úgy emberi 
faj nemesítésére sem szabad sajnálni

Jövedelemadó felebbezé- 
sekre részletes mintákat, szakszerű és 
gyakorlati utbaigazitást ad bárkinek Or- 
mándy: Uj Adóügyi Tájékoztatója 84 
lapolda|, melyet 25.000 K. utánvéttel 
küld meg a felsődunántuli Mezőgazdasági 
Kamara, Győr, Bissinger park 32, A tel
jes szövegű uj Adókulcs, a becslési uj 
Táblázat és minden idevágó rendelet tel
jes szövege. Mindenki haszonnal olvashatja.

3328/1926 végrh. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881 

évi LX. t.-c 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a gyöngyösi kir. já
rásbíróságnak 1926 évi 1584/2 számú vég
zése következtében Dr. Gádor Ferenc 
ügyvéd által képviselt Brach Mór és fiai 
javára 11.643.700 kor. s jár. erejéig 1926 
évi április hó 12-én foganatosított kielé
gítési végrehajtás utján le- és íelülfoglalt 
és 19.340.000 kor-ra becsült következő 
ingóságok u. m.t lovak és bor a Bihel- 
ler Jakab és Herceg Windisgratz Lajos, 
budafoki Pincészete javára is nyilvános 
árverésen eladataak.

Mely árverésnek a starjáni kir. já
rásbíróság 1926-ik évi VPK. 1923/számú 
végzése folytán 4173700 kor. hátr. tőke
követelés, ennek 1926 évi febr. hó 19 
napjától járó havif ’/z% kamatai és ed
dig összesen 2362000 kor-ban biróilag 
már megállapított költségek erejéig Sal
gótarjánban a vhtást szenvedettnek a 
Karancsaljai uccában levő üzletében le
endő megtartására 1926 évi augusztus 
hó 28-ik napjának délelőtti 11 órája ha
táridőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók ezennel oly megjegyzéssel hi
vatnak meg, hogy az érintett ingóságok 
az 1881 évi LX. t.-c, 107. és 108. §-ai 
értelmében készpénzfizetés mellett a leg
többet Ígérőnek, szükség esetén becs
áron 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'alrendeltetik.

Salgótarján, 1926. évi aüg. hó 3 a., 
Török 

kir. jbirósági végrehajtó.
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Hirdessünk:

MAI NAPON

TELEFON: 8-39 ÉS 80-40

ZONGORÁT

Csak az udvarban

Nyomatott „A Munka" könyvnyomdában Salgótarján,- Tulajd: Vágb Kálmán.

Hiszek egy Istenben,
Hiszek egy Hazában,k
Hiszek egy isteni örő igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában

Ámen.

E fontos kérdések megtárgyalására 
fogja összehívni a falvak képviselőjét a 
faluszövetség, amely eddig is állandóan 
napirenden tartotta a falufejlesztés ak
tuális kérdéseit és igyekezett vagy a 
maga erejéből, vagy pedig a minisztériu
mok illetékes faktoraival együttműködés
ben és azok támogatásával a megoldásra 
megfelelő módot találni.

pénzt. Ily módon az oktatók előterem
tése és fizetése az államnak semmi gond
ját nem képezi, viszont a községeknek 
ezen anyagi nagy megterheltetése komo
lyabb számitásbY nem jöhet, de emellett 
minden városnak és községnek elsősor
ban érdeke is, hogy az ifjúsága minél 
intelligensebb alapon kerüljön ki az 
életbe.

Szükséges, hogy gyakorlati szakem- 
emberekből álló bizottság minél előbb 
összeállítsa az ifjúsági oktatás egységes 
tantervezetét és tananyagát, az útmuta
tók és tankönyvek mielőbb osztassanak 
ki, továbbá állíttassanak fel tanfolyamok 
az iskolánkivüli népművelési oktatók ki
képzésére. Mennyi derék B. listás tiszt
viselő jutna produktív munka révén új
ból kenyérhez. A mai megoldás, hogy 
az aktiv tanítóságot vesszük igénybe az 
iskolánkivüli kulturfeladatok megoldásá
nál, csak féleredményt fog biztosítani, 
mert elég a derék tanitói karnak, ha az 
iskolán belüli kötelmeinek tesz minden
ben eleget és fizikai lehetetlenség tőlük 
még egyebet kívánni. Csekély áldozattal 
minden község beállíthat a nemes ügy 
szolgálatába egy-egy állásnélküli, nyug
díjas b. listás tanitót, gazdatisztet, stb.-t 
akik kizárólag a falu iskolánkivüli nép
művelésével foglalkoznak.

■ Ma e fontos kérdésben egy tenni
valónk lehet csak: az iskolánkivüli nép
művelési törvény megalkotása és annak 
gyors végrehajtása. Ezt kívánja tőlünk 
nemzetünk jobb jövője.
Építsünk népházakat a falvakban. 
Ősztől kezdve erősebb lendülettel indul 

meg a Népházak építése.
Sajnos falvainkban a rohamosan 

szaporodó kocsmaházak nagymértékű el
terjedését nem követte hasonló mérték
ben a falu népének kulturális érdekeit 
elősegítő, a falu társadalmának otthont 
nyújtó népházak, vagy kulttfrházak épí
tése, hogy a magyar ember szeret kocs
mába járni, annak oka nam csak az, hogy 
a kocsmában bort iszik, hanem elmegy 
oda azért is, mert keresi a társaságot, 
szeret együtt lenni társaival, szomszédai
val, elbeszélgetni egymás között a világ 
folyásáról, községük ügyes-bajos dolgai
ról. Ha volna minden községben népház, 
akkor a falusi gazdák esténként és va
sárnaponként nem a kocsmában, hanem 
a könyvekkel, újságokkal ellátott, egyéb 
szórakozásokat nyújtó népházba gyűlné
nek össze. Egy-egy községben a népház 
volna az a központ, ahol a mezei munka 
kifáradt embereik a társas-együttlétben 
és együttérzésben pihenhetnék ki fáradal- 

- maikat. Itt nyerne helyet a szövetkezet, 
a faluszövetségi fiók, itt volna az olva
sóterem, azonkívül egy nagyobb, dísze
sebb terem hasznos előadások, műked
velői színdarabok bemutatására. A Falu
szövetség mindenhol, ahol szükségét látja 
teljes erejével szorgalmazza a népházak 
felépítését és támogatásával sikerült is 

■*tetö alá hozni a falu házát, Újabban 
mint ismeretes a kormány a Faluszövet
ség közbenjárására a beruházási össze
gekből egymillió aranykoronát fordít 
népházak felépítésére és igy kilátás van 
arra, hogy erősebb lendülettel fog meg
indulni a jövő esztendőben a népházak 
építése. Á Faluszövetség segítségével 
legutóbb kezdte Vecsés község néphá
zának a felépítését, melyhez a helyiek 
áldozatkészségén kívül a földmivelésügyi 
és népjóléti minisztériumok is anyagi 
támogatással járulták hozzá és nemso
kára siker fogja koronázni Fehér József 
pápai kamarás, vecsési esperes önzetlen, 
a népház felépítése körül végzett műkö
dését az egyemeletes vecsési kulturház 
nemsokára tető alá kerül. Legújabban 
Mátranovák, Gyúlgyürkehely, Szöreg, 
Magyarcsanád, község népház-épités ac- 
cióit támogatja és segiti előre a Falu
szövetség, melynek óhajtása az, hogy a 
legkisebb faluban is minél hamarabb fel
épüljön a magyar falu kulturális, társa
dalmi és gazdasági életének legfőbb 
emporiuma, a népház.

A negyedévenként! adóvégre 
hajtások felfüggesztését kérik 

a községek.
A szőlősgazdák között nagy az el
keseredés a negyedévenként való 

zálogolás miatt.
— A Faluszövetség közbenjár 
a Pénzügyminiszternél a sérel
mes rendelkezés megváltoztatá

sáért —
A fennálló pénzügyminiszteri ren

delkezések értelmében a pénzügyigazga
tóságok a közigazgatás utján az adókat
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Cim: a kiadóban.

negyedévenként szokták zálogolni, illetve 
a nemfizető adókötelesek ellen a végre
hajtást folyamatba tenni. Ez az általános, 
csak újabban életbeléptetett rendelkezés 
különösen az augusztusi végrehajtások 
miatt általános panasz tárgyát képezi a 
falusi gazdák körében. A Faluszövetség
hez napról-napra érkeznek megkeresések 
melyek mind a Faluszövetség közbenjá
rását sürgetik a végrehajtási eljárások 
felfüggesztésére. A negyedévenként való 
zálogolás ugyanis felesleges költségtöbb
letet jelent a gazdák részére, mert mint 
szőllőtermelők és mezőgazdák a termés 
betakarítása előtt a legjobb akarat mel
lett sem tudnak kötelezettségüknek ele
get tenni. Különösen a szőlőtermő vidé
kek lakosságát érinti súlyosan ez a kér
dés, mert a szőlőtermelők tavalyi termé
süket értékesiteni nem tudták, az idei 
katasztrofálisnak Ígérkező szőlőtermés 
már most annyira igénybeveszi anyagi 
erejüket, hogy az uj termés betakarítása 
előtt úgysem tudnak adót fizetni. A ne
gyedévi végrehajtási eljárások tehát csak 
felesleges munkát jelentenek úgy a pénz
ügyi közegeknek, mint a községeknek.

A Faluszövetség sürgősen eljár eb
ben az ügyben a pénzügyminiszternél 
különösen azt kéri, hogy a régi szokás 
szerint csak a harmadik negyedévi adó 
esedékessége után történnének meg a 
zálogolárok, illetőleg csak háromnegyed
évenként hajtanák végre az addig ki nen 
fizetett adókat. Ez esetben áz államkincs
tár érdeke semmiképen sem volna veszé
lyeztetve, viszont felesleges zaklatástól 
lenne megkímélve a gazdasági élet és a 
rossz termés ezerbajával küzdő falusi 
gazda.
Egységesíteni kell a községek 

fejlesztését.e
Az ősz folyamán fog összeülni a 

Faluszövetség által egybehívott .Közsé
gek Kongreszusa", mely a községfejlesz
tés gyakorlati megoldásainak lehetőségét 
fogja tárgyalni és a háttérbe szorított 
falvak olyan fórumát fogja mej?teremteni 
ahol azok a maguk kicsinek látszó, de 
országos vonatkozásaiban nagy jelentő
ségű problémájukat nyilvánosan, az ország 
közvéleményétől kisérve tudják megtár
gyalni. Különösen fontos, hogy a mos
tani külföldi kölcsönakció folyamán 
meginduló munkák ne különböző módon 
és egymástól eltérő formában kerüljenek 
megoldásra, hanem előre megállapított 
programm szerint történjék meg a közsé
gek kulturális és gazdasági intézményé
nek a felállítása. Ezért szükséges a köz
ségeket községfejlesztési és kulturális 
szempontból közős szervezetbe tömörí
teni (E szervezet lenne a Községek Kong
resszusa (mely ezután kormányhatósági- 
lag jóváhagyott, de előre megállapított 
programm szerint helyi érdekű utak és 
uccák kiépítésére, járdák készítésére csa
tornázások végrehajtására, villanyvilágí
tás létesítésére, vasúti hálózatba .leendő 
bekapcsolódásra, a népház építésre stb. 
kötelezné az egyes falvak elöljáróságait. 
Ha csak egyedül az elöljáróság vagy a 
lakosság jobb belátására, haladnivágyá- 
sára hagynók rá a községfejlesztési ter
vek gyakorlati megvalósítását, akkor év
tizedek kellenek ahhoz, hogy valami is 
történjék a falvak előhaladásában. Saj
nos sok helyen a haladásnak a községek 
képviselőtestületeink maradi gondolko
dású, csak a múltat és a jelent tekintő 
nagy többsége a legnagyobb akadálya, 
akiknek csökönyös magatartása miatt a 
legtöbb község fnemcsak) fejlődhetik, 
hanem a stagnáció következeiében igen 
sok helyen visszafejlődik. Ezért szüksé
ges, hogy a községek kulturális feljesz- 
tése, közintézmények létesítése és a la
kosság jólétének előmozdítása nemcsak 
egyedül a képviselőtestületek jobb belá
tásától, egy esetleges szavazás bizonyta
lanságától függjön, hanem a szükséges 
közintézmények létesítésére meghatáro
zott idő alatt köteleztessenek programm- 
szerüen a magyar falvak.
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HARRY P1EL FILM 
Kaland az éjjeli 

expressen.
Kiegészítésül: 

Fridolin és a szappan

HAJSZA A VADONBAN 
cowboy-dráma 7 felvonásban^ 
Főszereplő: Jacquline Logen 

A VALCER KIRÁLY 
színmű 6 felvonásban.

kezdete hétköznap eate fél 9 órakor, vasár éa Ünnepnap 
délután 4, 6 és fél 9 órakor.

U. m. 2 mtr. hosszú fehérített lepedő 
dbja 44; duplaszéles crepe de Chine 
98; selyemfényű elolt, minden színben 
19; hímzett női ing vagy nadrág 18; bőr
erős törülköző 11; angin vagy kana- 

vász v. kelengyevászon mtr. 13. 
Postai rendeléseket lelkiismeretcscnt 

. Jeljesilönk.

méter voile vsgy színes crepp 
vagy kék-fehér mintás grenadin22
méter delén vagy ksrton vsgy 
sifon vagy mosott vászon vagy 
1 méter duplaszéles női szövet 
minden színben — — — , 29
méter 140 cm. széles kitűnő mi
nőségű, divatos férfiöltőny-vagy 
felöltőszövet hozzávalóvsl egütt 
vagy 1 drb virágos vattapsplan, 
papíanlepedővel együtt —■ 278


