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Rothermere és Hatvány-
Azt az illetéktelen beavatko

zást, melyet a nemzetgyalázásért 
hét évi (egyházra Ítélt Hatvány La
jos érdekében kísérelt meg néhány 
vele egyforma elvet valló német iró 
és tudós, egyöntetűen utasította 
vissza a magyar közvélemény. Ugyan
ilyen visszautasításban volt azonban 
része ez irók közül kettőnek, akik 
Hatvány közvetlenebb baráti köré
hez tartoztak és egyenesen lord 
Rothermerehez fordultak, hogy in
terveniáljon Hatvány érdekében. A 
refü annál • súlyosabb és leverőbb 
hatású volt, mert indokolást is tar
talmazott, mégpedig olyan értelem
ben, hogy lord Rothermere nem 
kételkedik az Ítélet igazságában, 
sőt abbeli nézetének ad kifejezést, 
hogy ha Hatvány nem tollal, ha
nem tettel követ el hasonló, az or
szág megszállására irányuló akciót, 
akkor tettenérés esetén a helyszinen 
lövik főbe.

Ez a levél a Hatvány szemé
lyére és pőrére .vonatkozó részlete
ken kívül sokkal fontosabb tanúsá
gokkal is szolgál. Felelet mindazokra 
a meddő és hiábavaló naiv, de sok 
esetben tervszerűen raffinált kísér
letezésekre, amelyek a lord nemzet
mentő és az integer Magyarország 
visszaállítására irányuló nagyszabású 
propagandájának égisze alatt dug- 
árut akarnak becsempészni a ma
gyar közéletbe és politikába. A 
Rothermere-akcióval kapcsolatban 
hangzott el az a követelés, hogy a 
külföld szimpátiájának megszerzése 
céljából szükség van egész kor
mányzati politikánk átorientálódá- 
sára, mégpedig liberális és demok 
rata irániban, mert csak ezektől a 
külföldi ’ tényezőktől várhatjuk a 
békerevizió keresztülvitelét. Kétség
telen, hogy az előjelek a küszöbön 
álló angol, francia és német parla
menti választások valóban a balol
dali pártok előretörését fogják ered

ményezni, sőt az is megállapítható, 
hogy épen, lord Rothermere máris 
megindította a választási kampányt 
Lloyd. George és a liberális párt 
érdekében. De amint a szabadság 
nem jelent egyszersmind szabados
ságot is, hasonlóképen nem lehet 
közös nevezőre hozni a nemesebb 
értelemben vett liberalizmust a ha
zaárulással.

Ez a tudatos, sőt céltudatos 
fogalomzavar indította útnak ezt a 
táviratot is és ugyanez akarja a li
beralizmus köppenye alatt a ma
gyar politikába visszacsempészni 
1918. gyászos emlékezetű októbe
rének jelszavait és embereit. Holott 
az ország és közgazdaságának kon
szolidálása nem liberális és demok
rata eszméknek hanem annak a 
jobboldali kormányzat céltudatos 
munkájának kitartó és sikeres ered
ménye, amely kormányzatot Hat
vány és külföldi elvbarátai olyan 
szívesen tüntetik fel az avatatlanok 
és tájékozatlanok előtt reakciósnak 
és középkori eszközökkel kormány 
zónák. Minden párt és minden 
irányzat létjogosultságát az általuk 
elért eredmények igazolják és ha 
ez a konstruktív munka, amely hat 
esztendő idegőrlő munkájának ered
ménye az egész világ előtt elisme
rést juttat gróf Bethlen István mi
niszterelnöknek és minisztertársai
nak, nem akadhat olyan külföldi 
kormány, amely megvonhatná elis
merését és támogatását e sziszifuszi 
munka . létrehozóitól csupán csak 
azért, mert más eszközökkel és 
más utakon, de ugyanarra a célra 
törekednek, a termelő munka mara
dék nélküli helyreállítására és a há
ború által ütött sebek beheggesz- 
lésére.

Rothermere súlyosan elitélő 
szavakat használ azokkal az Írókkal 
szemben, akik meggyőződés nélkül 
küldenek másokat oly veszélybe,

amire maguk sem vállalkoznak és 
akik tevékenységükkel forradalmat 
igyekszenek szítani. Korunk jellemző 
tünete a felelősség alól való kibú
vás, de a nyomtatott betű vádló 
bizonyítékai nem mentesíthetik ez 
alól sem Hatvány Lajost, sem azo

kat a társait, akik felelőtlenül és 
lelkiismeretfurdalás nélkül újabb 
megpróbáltatásokat és újabb szen
vedéseket akartak előidézni ebben 
a szencsétlen, sokat szenvedett és 
sok megalázáson átment Magyar
országon.

Radics pálfordulása.
A Jugoszláv király Radics Istvánt 

hizta meg a kabinet átalakítással, ami 
annál nagyobb feltűnést keltett, mert ez 
az első eset, hogy egy volt horvát tar- 
tománygyulési képviselő lett dezignált 
miniszterelnök. Hogy milyen sikerrel fog 
járni Radics vállalkozása, arra vonatko
zólag eltérnek a vélemények, sőt általá
ban valószínűnek tartják, hogy a pár
tokra zilált jugoszláv politikában nem 
fog sikerülni Radicsnak tartós és állandó 
többséget összekalapálni, amint Pasics 
halála óta egyetlen miniszterelnöknek 
sem sikerűit ez és csak ad hoc koalíci
ókkal kormányoztak, amelyek azonban a 
koalícióban résztvevő . pártok között ki
tört első ellentétre felbomlottak.

Bennünket a jugoszláv politika ese
ményeinél jobban érdekel az az átalaku
lás, amelyen Radics István Nagszerbia 
fennállásának tiz éve óta keresztül ment. 
A temperamentumos, eszközeiben és ki
fejezéseiben egyaránt nem válogató zág- 

I rabi könyv- és papirkereskedö ugy lett 
jelentős közéleti tényezője a szerb politi
kának, hogy Horvát-Slavonország meg
szállásától kezdve évekig vehemensen 
agitált a szerb elnyomatás ellen, amely 
önkormányzatot Ígért a „magyar járom" 
alól ‘ felszabadult horváth fajtestvéreinek 
és' hozott a szabadság helyett olyan zsar
nokuralmat, betelepített idegen bürök* 
rácáit és kulturális rabszolgaságot, amiről 
a magyarok idejében még csak álmodni 
sem mertek volna. Ismételjük évekig tar
tott és a magyarság szimpátiájától is 
övezve volt az a heroikus és nagysza
bású küzdelem, amelyet Radics'István 
valóban a legádázabb fegyverekkel és 
sokszor életének és szabadságának ve
szélyeztetésével vívott a belgrádi centra
lizmus ellen. Mindez azonban csak addig 
tartott, ájnig Radicsot rejtekhelyén fel 
néni fedezték, letartóztatták s amikor 
hetek múltával királyi amnesztia révén 
kiszabadult börtönéből, pártja belépett 
a kormánykoalícióba és ha a pártvezér

nem is, de unokaöccse, Radics Pál mi
niszter lett-

Ha akad szerencsétlen és csalódá
sokban gazdag korunknak egy Plutar* 
chosa, aki párhuzamos életrajzokban ve
títi elénk a kor politikai vezéregyénisé
geinek lelki portréját, Radicsot bizonyára 
a tót néppárt vezérével, Hlinka András
sal fogja egybevetni, aki szintén megcsi
nálta ezt a pálfordulást aki szintén meg
lakta a cseh börtönöket, sőt éveket töl
tött önkéntes külföldi emigrációban is, 
hogy ezután egy szemrebbenés nélkül 
a tót nép felszabadításának élőhangosá
ból az ügy árulójává és a cseh kormány 
zsoldosává váljon. Valamikor, nem is 
olyan régen, az elszakított felvidéken és 
Délmagyarországon lakó magyarság még 
Radicsban és Hlinkában látta remény
ségét, mint akik kifogják harcolni nem
zetük autonómiáját és ez autonómián 
belül — ígéretükhöz híven — az őket 
megillető minimális emberi jogokhoz fog
ják juttatni a kisebbségeket is. Fegyver
társat és szövetségest láttak ezekben a 
vezérekben, akik közül az egyik ma 
Csehszlovákia egy nagy kormánypártjá
nak vezére, a másik Jugoszlávia dezig
nált miniszterelnöke. Mindezekből csak 
azt a megszivlelésre méltó tanulságot 
vonhatjuk le, hogy ne bizzuk magunkat 
botorul idegen segítségre, mert a húsos
fazék gőzölgő illata elkábitja az ellenzé
kiség száraz kenyerén élő harcosokat is, 
hanem segítséget csak magunktól, saját 
erőnktől, a magyarságnak egy ember
ként való összefogásától és egyetlen ér
zésben, egyetlen gondolatban való fel
lángolásától várhatunk. És ezért végez
nek nemzetgyilkos,munkát, akik ahelyett, 
hogy ennek a nemzeti egységnek útját 
egyengetnék, ellentéteket igyekeznek 
még mindig támasztani magyar és ma
gyar között.

A MUNKA TÁRCÁJA.

Az utolsó vadászat.
Irta; Vadkerti Béla.

Zeleny János taniló volt. A kárpá- 
ok fenyveserdői között, csöndes kis fa

lában, halk szavú tótemberek gyermekei
nek 9 nevelője.

Almai megvalósultak. Szederindák
ból és vadszölőkből. folyondároktól és 
borostyánoktól kőrűlövez^tt kúriája volt.

Az édesanyjával és a húgával élt 
itt kedves, zavartalan boldog életet a 
Vadregényes házban, • melynek minden 
szobája egy-egy múzeummal vetekedett.

Régi évszázados .diófa bútorok, ha
talmas pompás szőnyegek, festőművészet! 
remekek gyönyörű képcsodák leheltek fi
nom előkelőséget a tanítói lakban.

Az épület érdekességét fokozta 
még az is, hogy egy nagy kertnek a kel
lős közepén állott.
/ A kertet erős dárdanyelekből ősz- 

szeíuzött kerítés fogta körül, amelyre 
szintén repkény kúszott... s elfödte a ki
váncsiak elől a kertnek sok-sok bámulni 
valóját.

A meseszép parkot szökőkutjaival. 
Az ezerszinü virágágyakat, rózsalugaso
kat, amelyek előtt mosolygó törpék őr
ködtek.
A paradicsomkerthez hasonló gyümöl
csöst, melynek lombjai alatt őzikék, házi- 
nyulak hancuroztak.

Ugy is hivták a vidéken Zeleny 
Jánost, hogy a „tanítók királya."

Hajlékába mindenki megilletődve, 
különös tisztelettel lépett...

Csak a gyermekei, kis nebulói jöt- 
tek-keltek közlekedtek önfeledten öröm
mel és .fesztelenül, a kultúrpalotában.

• Mert a tanterem és a templom is 
ott volt a kert egyik sarkában s a kis 
tót legények örültek, ha megszólalt az 
iskola csengetyüje, ha mehettek a Kárpá
tok vidékének nemcsak a legszebb, de 
talán a legjobb iskolájába s hallhatták 
Zeleny Jánosnak meséit, érdekes tani- 
tá-sait.

. Nem az a szigorú, pápaszemes nád- 
vesszős tudós volt mint a legtöbb, ha
nem kedves, hangulatos játszótárs, aki 
minden gyermeknek barátja, atyja volt.

Ha szakértő ember láthatatlanul 
megleshette volna, bizonyára arra a bá
jos bibliai jelenetre kellett volna gondol
nia „Jézus a gyermekek között."

Nagyszerűen tudott rajzolni. Tanít
ványainak tgy-egy portréjával nem egy
szer gazdagította vázlatkönyvét.

Kitünően muzsikált. Hegedű, har* 
monium, zongora, orgona, fuvola ahogy 
jött, mesterére talált Zeleny Jánosban.

Pedig atyja csak egyszerű szén
égető volt. Bölcsője a kenyérsütő tekenő, 
játszótársa a sovány komondor, az erdei 
madár és a víg mókus..* voltak...

Zenei tudását a rigók és a fűlemi-

lék ápolták és ébresztették.fel, már gyer
mekkorában*

Mint szegény ifjú, szorgalmas - minis- 
trálásával és harangozásával vonta ma
gára a plébános figyelmét.

Tanitgatta azután s mivel senkije 
sem volt a világon, tovább iskoláztatta.

Tanító lelt. Pártfogója révén a pűs- 
pökur havasi uradalmába jutott be kán- 
tortanitónak.

Ur lett. Papoknak, jegyzőknek, ügy
védeknek és orvosoknak a barátja.

Az öreg plébános halála után va
gyonának számtalan könyveinek, bútorai
nak az örököse. Néhány évi működés 
után azután nemcsak lelkileg, de fészké
nek berendezésében is a „tanitók ki
rálya." lett...

Szerénységéért szerették és kedvel
ték. A fehér asztalnál a járási székhely 
kaszinójában szívesen látott vendég volt 
mindig.

Igaz, hogy ide ritkán vetődött. Job
ban vonzódott a havasokhoz, a fenyves
rengetegekhez. Vállára vetett puskával, 
tarisznyával sokszor kora hajnaltól késő 
estig bújta cserkészkedve az erdőt.

Ha elfáradt leült egy faóriás tövébe 
tüzet rakott, Szalonnát pirított s a he
gyek oldalából kicsorduló forrásvizzel 
csillapította szomjúságát.

Gyűjtött növényeket, bogarászott, 
lepkézett környékének faunáját, ornitho- 
logiáját a legjobban ismerte. é

' Ez volt a szenvedélye az erdőjárás 
és a vadászat. . .

' Hiszen ez a kettő úgyis egyet je
lent. Az erdők rabjai, a hegyek imádói 
szeretik a puskát, szeretik a vadászatot.

Zeleny Jánosnak pedig a leggyö
nyörűbb passzióját alkotta, a vadászat.

Különösen ősszel és tavasszal bújta 
örökké az erdőket.

Nimród is büszkén szemlélte volna 
azt a remek vadász trofeumot, amellyel 
előszobája volt földiszitve.

Szarvas és őz agancsok között ki
tömött rókák, farkasok és medvék... vad
disznó agyarak meséltek Zeleny János
nak ügyességéről.

Valóságos természetrajzi múzeumot 
lövöldözött már össze.

Fegyvere volt a legbecézettebb 
pajtása s télen, ha a nagy hófúvások 
miatt nem járhatta be a vidék erdeit, ott
hon céllövészettel erősítette önmagát.

Amire ő fölemelte a puskáját, az 
megszűnt élni..

így nyerte el a másik vulgóját „a 
havasok Teli Vilmosa."

Édesanyja sokszor mondogatta neki:
9Jankó, Jankó inkább lányok után 

járnál már, mint a vadak után."
Ilyenkor csak nevetett...
Egyszer azonban két vadkant lőtt 

s mig fuvar után nézett, találkozott egy 
aranyhaju őzikével. „Snlváwy Micikével* 
egy erdésznek a leányával.,
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Horváth László
f. hó 12-én a délelőtti istentiszelet 

keretében búcsúzott a hívektől.
A R. K. Olv. kör lobogó alatt tes

tületileg vett részt az istentiszteleten, 
mikor is zsúfolásig megtöltötte a hívők 
serege a templomot.

A búcsúzó plébános a papi hivatás
ról, a krisztusi magvetőről beszélt szép
séges gondolatokkal. Majd szentbeszéd
jének végén szeretettől izzó búcsúszava
kat intézett a különféle katolikus és ke
resztény intézményekhez, egyesületekhez 
katonákhoz, a város egész népéhez. Meg
ható szavakban búcsúzott a betegektől, 
a temetőktől, melyeket oly sokszor meg
járt. Boldogan emlékezett meg első 
szentmiséjéről, melyet ugyancsak e 
templomban mutatott be az Istennek 16 
évvel ezelőtt. A hívek elfojtott zokogása 
a bucsuzás szomorú hangulatát árasztotta 
szét a templomban.

Prédikáció után a szentmisét is 
Horváth László végezte, melyen a kát. 
kör vezetősége segédkezett, a kóruson 
pedig a kör dalárdája Schmeltzer kar
nagy vezetésével, a Kongregáció ének
kara pedig Lóser László főkántor veze
tésével szebbnél-szebb egyházi énekeket 
adott elő mély áhítatot keltve a hivők 
lelkében. A szentmisét a Himnusz el- 
éneklésével fejezték be. .

Istentisztelet után a kát. körbe vo
nult a közönség, ahol rendkívüli közgyű
lés keretében búcsúzott az olvasókör el
nökétől.

A közgyűlést a köri dalárda Hiszek
egye után Horváth László elnök nyitotta 
meg, majd átadta a szót Lapsánszky Já
nos aleh.öknek, aki meghatva búcsúzott 
Horváth elnöktől, akinek elnöksége a 
legnehezebb időkben monumentális épü
lethez juttatta a város keresztény és ha
zafiasán gondolkozó társadalmát. Ismer
tette az előzmények nehézségeit, a nagy 
munkát, mely az elnök káplán szobájá
ban lefolyt. A közgyűlés lelkesen ünne
pelte a lemondó elnököt, aki szerető 
szavakkal'búcsúzott a nagy Egyesülettől, 
mely teljesen a szivéhez nőtt, a dalárdá
tól, az összes köri tagoktól. Az elnök 
szavai bevésődtek a telkekbe s hosszan
tartó éljenzés közepette elhagyta az el
nöki széket.

Lapsánszky János alelnök felhívja 
az uj elnök megválasztására a közgyű
lést. A jelölő bizottság rövid tanácsko
zásának eredményét az alelnök bejelenti, 
mely szerint Demeter Bertalan segédlel
készt jelölik az elnöki tisztségre. A be
jelentést egyhangú lelkesedés fogadta s 
küldöttség hívta meg az uj elnököt, akit 
n^gérkezésekor nagy lelkesedéssel és 
szeretettel fogadott a közgyűlés. Az al
elnök üdvözlő szavaira melegen válaszolt, 
kijelentve, hogy szereti a közt és azért

S a „Szép Ilonka regéje" megis
métlődött Megszerették egymást. Kará- 
csönyra tűzték ki az esküvőt.

A tanitói kúriába nagy öröm és 
nagy boldogság költözött,

Fiatal menyecske jön a házba. Ze- 
leny János is otthon-otthon maradozott. 
Leveleket irt* verset költött, muzsikált és 
kurizált.

Egy este vacsora után teát szür
csölgetett a kis család, amikor kopogtat
tak az ajtón s a tervezgetés szent örö
meiben megzavarta a tanitóékat az ura
dalom egyházi jószág kormányzója „Dvo- 
racsek főtisztelendő ur."

Szivarfüst mellett, a meleg kandalló 
közelében, a tea illatos aromájától he- 
vülten mesélte el, hogy a napokban nagy 
vadászat . lesz. Impozáns körvadászat, 
amelyen a püspök ur, a főispán, néhány 
báró, a főszolgabíró és több földbirtokos 
vesz részt, a helybeli vadásztársaságot 
természetesen nem feledték ki ... s igy 
nekünk is ott kell lennünk,..

Zeleny János szeme fölragyogott. 
Megígérte, hogy részt vesz, föltéve ha a 
mágnás kasztnak képviselőire nem lesz 
kellemetlen az ő jelenléte.

Édesanyja iparkodott lebeszélni. 
Húga is kérlelte, hogy tartsa távol 
magát..

De Jánosi megnyugtatta őket. Nem 
lesz semmi bal, ha a meghívás az ö sze
mélyének is szól* miért maradna vissza, a 
kályha tüzénél, mint valami rokkant ha- 
dastyán..

Megállapodtak tehát abban* hogy 
megy* menni fog.

dolgozni is fog, a választmány és tagok 
segítségével. Szavait nagy éljenzés fo
gadta, majd elfoglalja uz elnöki helyet 
s a díszközgyűlést bezárta. A Himnusz 
eléneklésével ért véget a külsőségeiben 
is impozáns közgyűlés, melynek megtar
tása nem merő formaiság volt, hanem az 
Olvasókör történetének és lelkesen dol
gozó egyének munkájának nyilvános 
megismertetése, illetve honorálása.

A díszközgyűlés ulán 1 órakor 120 
terítékes közebéd volt az Olvasókör nagy 
termében, melyen megjelent a város tár
sadalmának minden képviselője és elnö
künk leendő otthonának közönsége ne
vében Kovaltsik lapujtői főjegyző és Mé
száros karancskeszii jegyző.

Az első felköszöntőt a közszere- 
tetbenés köztiszteletben álló távozó 
plébánosra Horváth László városi ta
nácsnok mondotta, a város és a kát. 
kör nevében. Az ÉME. nevében Szántay 
István állomásfőnök, a városi Casino ré
széről Dr. Holcsek Béla ügyvéd, az Ipar
testület nevében Takács Ferenc elnök, 
az acélgyári Olv. Egyl. nevében Horváth 
Károly mérnök-elnök, a Bp. és St. Gép
gyár nevében Horváth Géza igazgató, az 
acélgyári Casino részéről Eisele Gusztáv 
főmérnök, a Ker. Szocialista munkásság 
nevében Tamás József elnök köszöntöt
ték a távozó plébánost- Kossik István a 
plébános távollevő édesanyjára mondott 
kedves felköszöntőt. Béres Ferenc államp. 
tiszt a kát. köri dalárda nevében, Pro- 
hászka Lajos a tanári és tanitói testület 
nevében, Zsélyi László igazgató az OKH. 
nevében, Forgó Antal a postások nevé
ben, Dr. Csengődy Lajos ev. lelkész az 
evang. és református társadalom nevében, 
végül Kraft Aladár bányatitkár a Kő
szénbánya r.t. nevében, Az elhangzó szel
lemes és szeretetteljes beszédekre egy 
szerre válaszolt az ünnepelt, de külön 
külön felelve és kedveset mondva a nem 
várt és megható ragaszkodásra.

Nagy megtiszteltetésnek veszi és 
boldoggá teszi a társadalom minden ré
tegének eme spontán megnyilatkozása, 
melyet nem remélt. További lelkes mun
kához ad ez neki újabb erőt, mert látja, 
hogy megértették az emberek az ő in
tencióit. Közelében marad e városnak, 
amelynek szolgálatára készséggel ajánlja 
fel szolgálatait a jövőben is, amennyire 
ideje és elfoglaltsága engedi. Az őszinte 
szavak nagy lelkesedést váltottak ki s 
mint Inaszó bányatelepről származó tisz
teletére a jelenlevők elénekelték a bá
nyászhimnuszt, mellyel az emlékezetes 
ünnepség végétért.

(A közebéd alatt Rudas cigányze
nekara hangversenyezett.)

E helyen említjük még, hogy a III. 
kér. elemi iskola növendékei • 15-én bú
csúztak szerető hitoktatójuktól. Az egyik 
osztály volt az ünnepség színhelye. A vi
rágokkal feldiszitett azstalnál Sztankovics 
János igazg. tanító mondott megható bu-

Amikor elérkezett a vadászat napja, 
édesanyja mégegyszer marasztalni pró
bálta. Nem sikerült.

Jánossal röpült a csengős szekér a 
vadásztanyáig... Itt forró tea, meleg bor, 
főtt kolbász várta őket. Az ismerkedés 
gyorsan megtörtént... Mindenki barátságo
san szorította meg a tanitó kezét.

Azután fölvonultak a leshelyeikre... 
Zeleny Jánost is elhelyezték egy szikla
domb mellett.. Várt, fölajzott vággyal a 
hajtok által megriasztott vadakra.,, késő 
ősz volt, A fenyőfákról lehullott tobo
zokból egy nevet rakott ki... „Micike* 
nevét Azután egy lövés dördül el, ami
kor az utolsó toboz után kúszott... s Zc- 
ieny János halántékából lassan szivárgott 
elő a vér... amely a Micike nevét bíbor
vörösre festette...

Ki küldte a golyót, honnan jött, 
senki sem tudta megállapítani.. S a püs
pök ur áldó kezekkel mormolta fölötte 
a halotti imák bűvös zsolozsmáit.

Szekérre tették.
Fenyőgallyakkal fődözték be. s meg

indult a gyászmenet a falu felé..
A szél süvített. A hó szitálni kez

dett s lassap-lassan nagy rétegben gyű- 
lemlett össze a halottasszekéren. ,

Odahaza pedig az öreg Zeleriyné 
meleg szobával s édes jó teával várta 
Jankót.. a szemefényét, élete megara- 
nyozóját... s imádságot könyvből fo
hászkodott érte, közös boldogsá
gukért.

csubeszédet, majd a gyermeksereg nevé
ben Hunyár Magda búcsúzott a jó lelki
pásztortól. A kicsi gyermeksereg zokogó 
sirás közben vált meg a távozó plébá
nostól, akinek szeméből a gyermeksereg 
ragaszkodása könnyeket fakasztott.

A többi iskolákban is bensőséges, 
meleg volt a búcsú a gyermekek barát
jától, aki teljesen egybeforrott a várossal. 
Lelki boldogság kiséri útjában, mert sze
retet kiséri és szeretet fogadja.

Acélgyári Olvasóegylet estéje.
A baglyasi napsütéses forró esték 

ulán „Süt a nap" már az acélgyárban is 
hol az Olvasóegylet nagytermében — f. 
hó 11-én este — világitott fel újra és 
százak szivét melegítette fel pezsgőn és 
irányította a közfigyelmet Zilahy által is 
oly mesterien rajzolt magyar élet gyöt- 
relmes lelki mélységeinek kínos problé
máira.

Hála és elismerés illeti az Olvasó
egylet vezetőségének körültekintő terv
szerűségét, mely.— felismerve a színpad 
rendkívül fontos nevelőhatását — na
gyobb mértékben programmjába vonta 
ezt és ily eredeti és elmélkedésre kész
tető iránydarabok sorozatos előadásával 
is akarja és tudja a tagjai hatalmas tá
borának tiszta erkölcsi érzékét fejleszteni, 
a magasabb eszmék iránti szeretetét nö
velni és ráterelni az érdeklődést a ma
gyar jövő értékes gondolatára. És ezt az 
áldásos missziót nem akadémikus jellegű 
száraz és unalmas felolvasásokkal végzi, 
hanem az értelmet és szivet lebilincselő 
ily.zsánerü szinelőadásokkal viszik előbbre 
amely einelett bőségesen módot ad az 
igazi nemes, ártatlan és vig szórako
zásra is.

Teljesen fölöslegesnek tartjuk e he
lyen ismételten kiemelni a mi derék acél
gyári műkedvelőin); pompás összhangza- 
tos játékát, amelyben már oly sokszor 
élvezettel gyönyörködtünk, csupán az 
újak közül örömmel mutatjuk be Nickel 
Gyulánét, ki diszkréten finom játékmüvé- 
szetével a tiszteletes anyja szerepét meg
értő komolysággal töltötte be, valamint 
Boncsina Vilmuskát, ki a (tanitóné) pél
dás jó anya szerepét alakította szimpa
tikus élethüséggel és Márton Istvánnét, 
(Szűcs Mari) ki ugyan rövidebb, de an
nál meglepőbb kedves játékával nyerte 
meg. a közönség zajos tapsait. Üdvözöl
jük műkedvelő gárdánk értékes uj tag
jait és sok sikert kívánunk nékik a jövő
ben is.

Csak gratulálni tudunk Szabó Ist
ván barátunknak és amatőrtársulata min
den egyes tagjának a végzett szép és 
ambiciózus kullurmunkájukért és jól eső 
őrömmel könyveljük el lapunk hasábjain 
ez újabb babérokat Kapi bácsi és zene
karának gyönyörű magyar muzsikájával 
együtt. I

Idei farsangunk ezen egyik legsike
rültebb előadását, reggelig tartó vidám 
táncmulatság követte. *

Riportunkkal kapcsolatban aktuális
nak tartjuk itt megemlíteni a már több 
oldalról felvetett eszmét, hogy a külön
féle egyesületi előadások, felolvasások, 
táncmulatságok, hangversenyek, gyűlések 
stb. műsorát és pontos idejét központo
sítva és kronologikusan nyilván kellene 
tartani, hogy ne torlódjon egy napra 
7 — 8 féle összejöveteli alkalom, mely 
bántó rendszertelenség a sikert rontja és 
társadalmi életünk szétforgácsolásához 
vezethet. A meghívók kibocsájtása, a 
különböző előadások stb. nyilvános pub
likálása legtöbbször a legutolsó percre 
marad és a rendezők előzőleg nem tájé
kozódnak kellőleg más egyesületek stb. 
rendezési szándékáról és idejéről, hiány
zik az összhang és tervszerűség, pedig 
városunk és vidékünk nagyközönségének 
jóelőre tudnia kell az őket érdeklő elő
adások stb. pontos naptári idejét. •

Lapunk szerkesztősége bizonyára 
örömmel nyitna uj rovatot (Egyesületi 
stb. hírek) lapunkban, ha erre az illeté
kes körök felkérnék és beszámolna rend
szeresen ezekről, ha a rendezés igényt 
tartana a megemlékezésre. így egy kis 
jóakarattal el lehetne kerülni az előadá
sok stb. valóságos összetorlódott khao- 
szát és igy ez az uj rovat társadalmi éle
tünk minőén megnyilvánulásának miniatűr 
tükre és valóságos eleven naptára lehetne. 
_____________*___________ Rafael.

Singer gépsclycm mindenféle 
színben kapható. Singer varrógép fiók
üzlet Salgótarján* a kát. templommal 
szemben*

Hirek és különfélék
Személyi hír. Pájer János a rozs- 

nyói püspökség magyarrészi helytartója 
f. hó 18-án városunkba érkezik, hogy 
19-én Horváth László karancskeszii,plé
bános beiktatását személyesen végezne, 
továbbá, hogy az alakulás alatt, álló sal
gótarjáni északi plébánia ügyében a plé
bánossal és szervezőbizottsággal megbe
széléseket folytasson.

Bucsuzás. Karancskeszibe való el
távozásom előtt szerettem volna kedves 
híveinktől, ismerőseimtől, barátaimtól A- 
akik a szeretetnek és barátságnak annyi 
megható jelével halmoztak cl — szemé
lyesen külön-külön is elbúcsúzni, de nagy 
elfoglaltságom nem engedte ezt meg, 
azért kedves lapunkban mondok mind
nyájuknak szerető szívvel mégegyszer 
istenhozzádot. Tartsanak meg kedves 
emlékükben, miként én is szeretettel fo- 
gok gondolni a mi kedves híveinkre, 
barátaimra, ismerőseimre. Horváth László 
karancskeszii plébános.

Kinevezés. . A m. kir. Vallás és 
Közoktatásügyi miniszter dr. Dornyái 
Béla reálgimnáziumi tanárt a Műemlékek 
Országos Bizottsága levelező tagjává ne
vezte ki. Ezen kinevezésben méltó elis' 
mérését látjuk annak az önzetlen, tudó; 
mányos búvárkodásnak, melyet dr. Dór; 
nyay tanár a hazai műemlékek felkuta
tása és nemzeti emlékeinknek szakszerű 
leírása terén* lankadatlan szorgalom
mal végez.

I Kovács Károly, 'városunk festő 
és szobrász-művésze Párizsba utazott; 
Nem azért, hogy művészetét idegenek
nek áldozza, hanem mert az ősi honi szo
kás szerint az itthoniak nem törődnek a 
saját művészeik felemelésével. Megláto
gattuk őt a Menház uccai műtermének 
egyszerűségében s gyönyörködhettünk 
egynéhány művészi munkájában, melyek
ből az érzék, a tudás és tapasztalás vi
lágosodott. Sajnos hiányzott a meczénás, 
vagy a tehetős mübarát, aki művészün
ket támogatta volna, s igy kénytelen volt 
idegenbe menni. Értesüléseink - szerint 
azonban Kovács a tavasz folyamán haza 
jön s a franczia főváros zűrzavaros lármá* 
ját, Salgótarján csöndjével váltja fel. 
Kérdjük, vájjon nem volna-e jó, a Me-‘ 
szes hegyen tervezett Kálvária kiképezé- 
sével öt megbízni?

Esküvő. Takács Ferenc városi tiszt
viselő f. hó 13-án tartotta esküvőjét 
Netzkó Boriska urleánnyal, Netzkó Má
tyás helybeli tekintélyes pékniester leá
nyával. Az esketést Horváth Gyula kis- 
terenyei plébános végezte.

A MANSz. 20-ára tervezett hang
versenye a közbejött akadályok miatt el
marad .sA nagystílűnek Ígérkezett előadás 
iránt nagy volt az érdeklődés. A szép 
műsort reméljük lesz még alkalmunk 
élvezni.

Kérelem. A február 12-én a r. k. 
olvasókörben tartott mulatság hajnalán 
valaki tévedésből elvitt a kör helyiségé
ből egy pár 42-es sárcipőt. A károsult 
kéri, hogy a sárcipőt kiadóhivatalunkban 
leadni szíveskedjék.

A keresztényszocialista vas és 
fémmunkásuk helyicsoportja márc. 4-én 
d. u. 3 órakor tartja a r. k. Olvasókör
ben rendes tisztújító közgyűlését.

Estély elhalasztása. Az illeté
kes rendezőség felkérésére közöljük ol
vasóinkkal, hogy közbejött akadályok 
miatt a f. hó 13-ára tervezett Casino est 
bizonytalan időj-e el lett halasztva.

Felhívás 19-én (vasárnap) reggel 
8 órakor indul a plébániáról Horváth 
László plébános Karancskeszibe, ahová 
hivei közül sokan elkísérik és ahonn 
leendő hivei közül sokan eléje jönnek. 
E helyen kérjük a kát. kör tagjait és da
lárdáját, hogy vasárnap reggel 8 ólakor 
az indulásnál szíveskedjenek megjelenni. 
A dalárdisták egyensapkájukkal. Elnökség.

Képkiállitás a városházán. 
Azon az intim kiállításon, mely vasárnap 
(f. hó 19-én) reggel nyílik meg a város
háza tanácstermében, rajta van a már
kája annak, hogy vérbeli ember rendezte, 
aki amellett alkalmazkodni tucb a nagy 
közöhség sokféle igényeihez ugy a ké
pek tárgyait* mint egyéb jelentős szem
pontokat is tekintve. Amidőn Vastagh 
Gyula mutatót hozott hozzánk jó hirü 
Váci uccai szalonjából, nem arra fek
tette a fősulyt, hogy muzeális beeső 
dolgokat hozzon, bár van a gyűjtemény
ben jó egynéhány ilyen is* hanem a pol-
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gári lakásoknak megfelelő* olyan tetsze-a 
tös festményeket és szobrokat, amelyek* 
maradandó becsüek. Ebből a gyűjtemény
ből a kényes gurmond épen ugy válo
gathat, mint aki nem gyűjtő szempont
ból, hanem egyéni Ízlése szerint válo
gatja ki azokat a képeket, amelyeket la
kásának diszéűl szánt. Minden különö
sebb kritikától már csak a helyszűke 
miatt is eltekintünk és épen ezért az 
abc. sorrendjében említjük fel azjtt részt 
vevő művészek egy részét, külön felso
rolva elhunyt nagyjainkat, úgymint: Lotz, 
Markó, Mednyánszky, Vastagh Géza és 
György, Vágner. Az élők közül itt van
nak: Edvi-lllés, Éder, Gergely, Glatter, 
Glatz, Heyer, Innocent, Juszkó, Molnár, 
Neográdi, Póla, Romek, Zorkóczy stb. A 
tárlat 8 napig lesz nyitva és árai igazán 
mérsékelteknek, mondhatók s még ezek 
is fizethetők havi részletekben is.

F1SK CORD
garantiával 

autófelszerelési cikkek 
legolcsóbban

NAGY JÓZSEF, Budapest,
VI. Andrássy-ut 34. Telefon 221—97.

Az O.M.K.E. küldöttsége igen he
lyesen panaszt tett a féktelen megrende
lés gyűjtések ellen. Idegen ügynökök, 
milliárdokra menő részletfizetéses bevá
sárlásokkal árasztják el polgárságunkat, 
persze busás árak felszámításával. Felhív
juk a hatóságok figyelmét, mert veszé
lyeztetve van nemcsak a vevőknek zsebe, 
de a helybeli kereskedők érdeke s az 
ily megrendelések gyűjtését a törvény 
is tiltja.

Mesedélután. Az acélgyári iskola 
tanítótestülete a tanulók közreműködésé
vel szépen sikerült „Mesedélutánt" ren
dezett f. hó j3-án az Acélgyári Olvasó
egylet dísztermében. Műsoron szerepelt 
több 2 és. 3 szólamu ének, valamint két 
mulattató színdarab, amelyeket a gyer
mekek nagy precizitással adtak elő, be
bizonyítva e téren -is. a nagy haladást, a 
melyek, előkészítése Schönk Gusztáv ta
nító’munkája és érdeme. Nagy élvezetei 
és tetszést aratott a Röder Alfréd tanító 
által előadott tanulságos mesék a miket 
művészies színes vetített képekkel kisért. 
A jól sikerült mesedélutánt egy szép 
mesefilm zárta be, a mi nem csak a gyer
mekeket, de a nagy számban megjelent 
felnőttéket is megkacagtatta. A salgó- 
banyai társujati iskolában ugyanilyen mű
sorral és nagy érdeklődés mellett folyt 
le a Mesedélután, hol meséket mondtak: 
Sthnell Gyula, Bedő Albert és Danu 
Margit tanítók.

Futó fűzként terjed a , Mira" 
' gláubersós gyógyvíz veszély nélküli cső 

dás hatása elhízott egyéneknél. Heti ’/z 
kifogramos fogyasztás a minimum. Gyö- 

’djék meg róla s akkor Önön is valóra 
válik az a mondás: „Karcsúság, fiatalság."

Ifjúsági előadás a polgári is-
- kólában. A salgótarjáni állami polgári 

íu. és leányiskola e hó 19-én, vasárnap, 
d. u. fél 5 órai kezdettel saját tornater-

» mében az iskola felszerelésének gyara
pítsa céljából változatos műsorral ifjúsági 

> l eadást rendez, amelyre a t. nagykö
zséget ez utón is meghívja a tanártes- 
ht. Belépődíj: I. hely .80, II. hely 60 f.

Művezetők mulatsága. Müve- 
:tók országos szövetsége XVII. sz. ke- 
•i.eti bányatelepi egyesülete folyó hó 

11-én a bánya kaszinó összes helyiségei- 
, . r.eS tartotta meg a hangversennyel egy

bekötött táncvigalmát amely ugy er-
- kölcsi mind anyagilag szép ' sikerrel 
■' zajlott le. A bányakaszinó fényes disz-

, teamében tömörült szép számban a kö- 
t zönség. és áhítattal végig hallgatta a jó 

, kiválogatott számokat, melyeket Gábriel 
Antal karnagy megszokott precise veze- 

* tése mellett a bányazenekar gyönyörűen 
játszott. A harmadik számol Czíbulka 

'■ ,Falusi lakadalmát" külön is megemlítjük. 
A 'jó sikerhez a bányaigazgatóság hat- 

„, .natósan hozzájárult, miután a termet vi*
- hígítást és zenét teljesen díjtalanul en- 

'. /edélyezte. Felűlfizettek: Művezetők XVII.
kerületi egyesülete, Róth Flóris 10 P., 

• agner Rezső, Endcr János, Bodó La-
- j >sné 8'40, Barabás Ignác, 7'40, Mo- 

bcska Nándor, Dr. Förster Kálmán, 
Meín Márkusz, KrAtschmer József, Reif

.. Gusztáv, Schlattner Károly 5, Markó Ró- 
bért 4 80 Dr. Makkai József, Salamon 
'■nre, Drengác* Viktor, Schreiner Jenő, 
ÜMko Antal, Kósa Joachim, Janikovzzky

Dániel, Papesch József, Klubecz Pál, 
Tóth Zoltán 3 40, Dacher testv. 3'20, 
Pleschinger Lipót, Duda Lajos, Römer 
Zoltán 3, Kiss Sándor 2 80. Gurszki. Ká
roly, Gólyán József, Majercsik János, 
Tóth János, Gábler Vilmos, Petik Lajos, 
Dávid Ferenc, Teisz Gyula, Bozó György, 
Haimer Dezső, Tarr Lajos, Szabó Károly 
Hoffmann Gusztán 2’40, Kosztclnik And
rás, Poszinchil Lipót, Lonsták Rezső, 
Skvara Emil 2. Mohai István, Weigner 
Kálmán, Horváth Géza, 1*80 Lonsták Já
nos, Rusznyák István, Gábriel Ignak 1’60, 
Császár Pál, Partitks János. Timaróczky 
Sándor, Dr. Radeczky István, Wider La
jos, Rőmer Árpád 1.40,< Rokusz József, 
Géczi Antal, Varga Sándor, Rudisch Já
nos 1, Sándor József, Grosz Péter, 
Schmelko József, Ferjancz János, Völker 
Ernő, Román Pál, Szedlák Ferenc, Zsebe 
Antal, Dubinyi Sándor, Pappi György, 
Gábriel Józsefné, vitéz Mosonyujvari 
Konrád, Mottnig Lipót, Szlacsányi Ber
talan. Dolesch Antal, Varga István, Spiel- 
berger Gyula 0’80, Szlajkó István, Kindi 
Gyula, Futó József, Genser János, Spe- 
hár József, Nieder Imre, Dr. Székely Pál 
Kimpián Gyula, Bojki József 0 40 fillér.

A keresztényszocialisták 11-én 
este tartották a kát. körben farsangi elő
adásukat. A „Nyakleves" tréfás jelenet
ben Barta Ilonka és Adamecz Lajos 
ügyeskedtek. Majd Adamecz Lajos éne
kelt cigányzene mellett egy dalt, mely
nek hatásos előadását lelkes taps hono
rálta. Végül a „Kapuzárás" előtt c. víg
játék következett, melynek tréfás jelene
tei állandó derültségben tartották a nagy
számban megjelent közönséget. A súgást 
Palicza József látta el nagy szásztelem
mel. A rendezés ügyes munkája Ada
mecz Lajost dicséri. Előadás után jóhan
gulatban hajnalig maradt a közönség. 
A napi fárasztó munka után lelkűket 
művelő munkás emberek igyekezetét nem 
valami nagy érdeklődés kiséri az intelli
gencia részéről. Pedig volt idő, amikor 
ennek kárát magán tapasztalhatta a kö
zéposztály.

faiskolái 
CEGLÉD-BUDAPEST

IV. Váci ucca 27—33.
Árjegyzék ingyen!

A salgótarjáni m. kir. adóhivatali tisztviselők táncestélye.
Nemcsak Salgótarjánnak, de a vi

dék intelligenciájának szinte feledhetetlen 
élvezetben volt része az adóhivatali tiszt
viselők rendezésében előadott „Repülj 
fecském" operett előadásán. Mindazok 
az auspiciumok, amelyek az estély sike
rét ugy erkölcsileg, mint anyagilag már 
előre biztosították, a nagyszerű előadás
ban szinte csodálatosan kibontakoztak. A 
legszigorúbb kritikai szemmel nézve is 
csak a legszebbeket és legjobbakat mond
hatjuk a látottak felett, mikor meg kell 
állapitanunk, hogy az előadás zökkenés 
nélküli, sima lepergése messze felül
múlta a műkedvelőktől megszokott átla
got és szinte már a mesterségbe vágó 
precizitással oldották meg az ügyes sze
replők a legnehezebb és legkényesebb 
részeket. Az egész együttes igen ügyes 
és tapintatos kézzel volt összeválogatva 
ugy, hogy szinte nehéz külön-külön a 
szereplőkről megemlékezni, ’ mikor, vala
mennyien nagy bravúrral végezték, il
letve játszották le a rájuk mért szerepet 
és ezzel a kitűnő igyekezettel vitték a 
siker tetőfkára a darabot. így termé
szetes, hogy nem maradt el a közönség 
tomboló tetszése és szűnni nem akaró 
tapsa egy-egy nagyon bájosan megoldott 
jelenet vagy dal után. Mégis külön meg 
kell emlékezni Donászy Anni nagyon bá
jos és tökéletes alakításáról, aki fokról- 
fokra vitte előre a cselekményt és szó
rakoztatta huncut ötleteivel a hálás kö
zönséget. Méltó partnere volt Praznovszky 

I Mihály, aki szintén tehetsége legjavát 
adta a darab sikeréhez, sok kacagást és 
derűt váltva ki a hallgatóságból. Zámecs- 
nik Micike végtelen bájjal és közvetlen
séggel oldotta meg nehéz szerepét Kasz- 
per Kálmánnal együtt, akik a sok derű 
között a sentimentális részeket játszották 
meg őszinte érzésekkel és mondhatni

nagy rutinnal. Gáspár Jenő különösen 
feltűnt kitűnő mimikájával és az élethü 
német kiejtésével. Méltó partnerei voltak 
az együttesnek; Horváth Árpád, Kovács 
Sándor, Magasitz Sándor, Hlavnyay Ala
jos, Ikonyák Emil, Béres Ferenc és Bense 
Béla. Nagyon ügyesen alakította a tán
cosnő nehéz szerepét Rácz Aranka és M 
vele együtt működő kedves báliét a }cis 
Liesel barátnői, azután Ferencsics István, 
Imriss Ernő és Rácz Béla, akik mind-mind 
kivették a részűket az előadás sikere 
érdekében. Volt is taps és újrázás bőven 
ami a legszebb elismerése annak a sok 
fáradtságnak, amit a szereplők produ
káltak, mely elismeréssel elsősorban is 
hálás a publikum Béres Ferencznek a ki
váló rendezőnek, aki a darab összeállítá
sán fáradozott. Épugy hála Gábriel An
tal közismert kiváló karnagynak, akinek 
vezénylete mellett a bányazenekar a 
nagyszerű előadáshoz oly méltó kíséretet 
adott. Büszke lehet az egész rendezőség, 
hogy olyan illusztris vendégsereget sike
rült összetoborozni és őszinte megnyug
vással könyvelheti el azt a sikert, amit 
méltán megérdmelt és kivívott magának. 
Adja Isten, hogy minnél többször legyeo 
a város müertő közönségének alkalma az 
ilyen precízen kidolgozott előadásokban 
része.

Az oly jól sikerült operett előadást 
mely éjfélkor ért véget, tánc követte a 
bányazenekar legszebb játéka és Rudas 
Rudi czigányzenekarának fáradhatatlan 
muzsikája mellett, mely a legjobb hangu
latban a reggeli órákig tartott.

Örömmel hallottuk, hogy q szerep
lők a „Repülj. fecském“-et holnap vasárnap 
este a róm. kath. Olvasókör házalapja 
javára közkivánatra megismétlik.

A felülfizetésekre vonatkozó adato
kat a jövő számunkban közöljük.

A magyar ipar felvonulása 
közel 200 szakmában és külön 

útépítési-, községfcjlesztési-, 
enorgíagaz d álkodási-, 

mezőgazdasági és 
rádiócsoportokban.

500°-os 
utazási kedvezmény!

Részletes felvilágosítás és vásárigazolvány 
kapható Budapesten a Vásárirodánál, 

V., Alkotmány-utca 8.
Salgótarjánom Az Ipartestület Elnöksége. 

(A vásárigazolvány ára 3 pengő 20 fillér.)

csoportokban vonultak fel a vásáron. A 
magyar tavasz 23 év óta megismétlődő 
nagy gazdasági eseménye a Budapesti 
Nemzetközi Vásár, melyet ez évben ápri
lis 28-tól május 7-ig tartanak meg. Több 
évtizedes múltja ellenére ez az intézmény 
minden évben uj és gazdag oly anyagot 
tár a bevásárlók elé, mely a vásár felke
resését mindenkor hasznossá, és tanulsá
gossá tette. Ez évben, mintha a vásár 
egészen különleges hangsúllyal a magyar 
vidék érdekeit szolgálná. Az általános 
ipari bemutatón felül ugyanis külön köz
ségfejlesztési, utépitési, mezőgazdasági 
gép-,, terményexport és malomipari cso
portok is létesülnek az idén. Ezeknek 
mindegyike a vidéki élet fellendítését, a 
vidék gazdasági erejének bemutatását és 
fejlesztését szolgálja és ugyanakkor a vi
déki községek és egyéni gazdaságok 
megfelelő olcsó felszerelésének lehetősé
geit is elénk tárja. Április 28-án nyílik 
meg az idei vásár és május 7-én zárul. 
A magyar vasutak által ez idén is nyúj
tott féláru utazási kedvezmény érvénye 
azonban már április 23-tól kezdődik és 
egészen május 13-ig tart. A dunai hajó
zási vállalatok az 50%-ok utazási ked-

Nyilttér.*
1928. január havában a Czirbesz 

féle vendéglőben néhány iparos-társam
mal beszélgettem. Beszélgetés közben én 
állítólag. Takács Ferenc salgótarjáni ipar
testületi elnök urat megsértettem. Kije
lentem, hogy nevezett urat megsérteni 
nem volt szándékomban s ha ez mégis 
megtörtént volna, tőle ezúton a nyilvá
nosság előtt bocsánatot kérek s egyúttal 
kijelentem, hogy tudomásom szerint Ta
kács Ferenc ur előttem soha olyat nem 
tett és nem mondott, ami az ő becsüle
tét, vagy ipartestületi elnöki tekintélyét 
csökkentheti.

Salgótarján, 1928* február hó 10. 
Várady András.

*E rovat alatt költöttekért felelősséget nem 
vállal a bzerk.

Akinek a gyomra fáj, bélmü- 
ködése megrekedt, étvágya nincs, emész- 
tésv elgyöngül, nyelve fehéressárga, keze 
reszket, emlékezőképessége csökken, an
nál naponta egy pohár természetes „Fe
renc József" keserüviz rendbehozza az 
emésztést, leszállít ja a magas vérnyomást 
és jó kézérzetet teremt. A forró égöv 
országaiban észlelt orvosi tapasztalatok 
dicsérik a Ferenc József víz hatását 
különösen vérhasnál és olyan gyomor
betegségek esetén, melyek a váltólázzal 
együtt lépnek fel. Kapható gyógyszertá
rakban, drogériákban és füszerüzlotekben.

Gyümölcsfát most rendeljen, 
hogy idejében ültethesse! Unghváry Jó
zsef faiskolája Cegléd. Budapesten kizá
rólag Andrássy-ut 54. Árjegyzék ingyen.

. Havi 2-300 Pengővel 
szaporítja 

havi jövedelmét,
ha elsőrendű szépirodalmi és 
sorozatos művek részletfizeté
ses eladására ismerősei köré
ben vállalkozik. Agilis höl
gyek és urak személyükről fel
világosító ajánlatokat „Ál- 
landó kereset" jelige alatt 
kér Palladis R.-t. Budapest, 

V., Alkotmány-u. 4.

A magyar vidék szükség letel 
és a Budapesti Nemzetközi vásár. 
A községi elet és a mezőgazdasági ter
melte fejlesztésének eszközei nagy külön

vezmény érvényét meg épen május 20-ig 
bocsátják rendelkezésre. Bőséges alkalom 
kínálkozik tehát vidékünk lakói részére, 
hogy e kedvezmény igénybevételével fel- 
keressék a vásárt Budapesten.

Ne dobja el
az üres cipökrémes dobozokat, mert

INGYEN KAP
1 tele doboz eredeti angol recept 

alapján készült
„VESTA“ cipőkrémet
6 üres '„VESTA" dobozért ott, ahol 

azokat vásárolta.
Kapható:

SALGÓTARJÁNBAN:
Vezérképviselet és fölcrakaü 

GRÜN LAJOS
Fő-u. 326. Telefon: 36.

és a következő fűszer bőr- és cipö- 
,kereskedésekben:

Friedmann Lipot, Grosz Miksa, Gescheit Kálmán 
Hraskó Károly, Klein Gizella, Klein Ignác, 

Kluka Pál, Koch Imre, Rustnák Sámuel, 
Steiner K. Lenke, Ullmann Frigyeané, 

SOMOSKŐÚJFALUBAN:
Cibula S., Fried Ernő, Galbáes M., Márti Gy.
MÁTR ANOVÁKONt

Kállai Vilmosné,
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Szombaton este 
CASANOVA 

Ivan Mosjoukine

ORLOW 
9 felvonásban.

Huszárélet gyöngyélet. 
Történik a boldog 
békeidőkből 7 felv.

BÁLI* a csodák
« szigete. 5 felvonásban.

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

5. Az Igazgatóság és felügyelőbizottság 
részére a felmentvény megadása.-

6. Alapszabályszerüleg benyújtott ^indít
ványok tárgyalása.

Salgótarján, 1928 február hó 14-én.
■ Az Igazgatóság.

; Az eredeti zárszámadások hivatalos 
helyiségünkben naponta a délelőtti órák
ban megtekinthetők.

A közgyűlésen résztvenni óhajtók 
részvényeiket a közgyűlést megelőző’ 3 
nappal pénztárunknál letenni tartoznak.

Indítványok a közgyűlést megelőző- 
legalább 5 nappal az igazgatósághoz 

Írásban benyújtandók.

25. §.)
Salgótarján, 1927 december 24-én. 
Zelenka sk. kir. jbirósági elnök.

A kiadmány hiteléül: 
Csömör Mátyás 

telekkönyvvezető.

Salgótarján r. t. város polgármes
terétől.

1130/1928. szám.

Pályázati hirdetmény
Nógrád és Hont közigazgatásilag 

egyelőre egyesített vármegyékhez tartozó 
Salgótarján r. t. városi, zárt munkakerü
letben. megüresedett kéményseprői ál
lásra pályázatot hirdetek.

Felhívom mindazokat, akik ezen ál
lást elnyerni óhajtják, hogy az 1928. évi 
XII. t.-c. 18. és 25. f-ban előirt szakkép
zettségüket, eddigi alkalmaztatásukat, a 
forradalom és proletárdiktatúra alatti 
magatartásukat és megbizhatóságukat 
igazoló okmányokkal felszerelt kérvényü
ket hivatalomhoz az 1928. évi március 
hó 17-én délelőtti 12 óráig annál is in
kább adják be, mert a netalán később 
érkezett kérvényeket figyelembe venni 
nem fogom.

Salgótarján, 1928. február hó 8-án. 
Dr. Förster Kálmán s. k. 

polgármester.

Meghívó.
A Salgótarjáni Népbank Rész

vénytársaság tizenkilencedik évi 

rendes közgyűlését.
1928. évi február hó 26-án d. e.
11 órakor az intézet saját helyiségé
ben fogja megtartani, melyre a t. rész

vényeseket tisztelettel meghívjuk.
Napirend.

1. Igazgatósági jelentés előterjesztése.
2. Felügyelőbizottsági jelentés előterjesz

tése.
3. Zárszámadások előterjesztése.
4. Az évi nyereség felosztás.

A salgótarjáni kir. járásbíróság, 
mint telekkönyvi hatóság.

2556/1927. tkv. szám.

Árverési hirdetmény-kivonat
Az ózdi takarékeénztár r. t. ózdi < 

bejegyzési cég végrehajtatónak, végre- | 
hajtást szenvedő ellen indított végrehaj- | 
tási ügyében a telekkönyvi hatóság vég
rehajtási árverést 200 P. tőkekövetelés , 
és járulékai behajtása végett a salgótar
jáni kir. járásbíróság területén levő Ho- \ 
mokterenyfe községben fekvő s a homok- 
terenyei 26 sz. telekjegyzőkönyvben A 
I. 1—2 sor 10. 115 hrsz, (ház, udvar, 
kert, beltelek) ingatlanból Hegyes István 
és neje Forgó Rozália B: 33. 351. alatti 
illetőségeire és pedig a 10. hrszámu in- 
hatlanbóli illetőségekre 522 P. a 115. 
grszámu ingatlanból! illetőségekre 38 
pengőben ezennel megállapított kikiáltási 
árban mindazonáltal Kuborcsin Katalin
nak a 6851/869 tkv. számú végzéssel be
kebelezett. özvegyi joga fenntartásával 
elrendelte.

Az árverést 1928 évi március hó 6 
napján délelőtt 8 órakor Horookterenye 
községházánál fogják megtartani.

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

Az árverelni szándékozók kötelesek 
bánatpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát 
készpénzben vagy az 1881: LX.-t.-c, 42 
42. §-ban megbatározott árfolyammal 
számított ovadékképes értékpapirosban 
a kiküldöttnél letenni, hogy a bánatpénz
nek előleges bírói letétbe helyezésére 
kiállított letéti elismervényt a kiküldött
nek átadni és az árverési feltételeket alá
írni (1881.- LX. t.-c. 147., 150., 170. §§; 
1908: LX. t.c. 21. §.).

Nógrád és Hont közigazgatásilag 
egyelőre egyesitett vármegyék alispánjától 

2535/1928. szám.
Tárgyi Nógrád és Hont közigazga

tásilag egyelőre egyesitett vármegyék 
törvényhatósági bizottság legtöbb adót 
izetö tagjainak 1928. évi népjogyzéke.

Hirdetmény.
A vármegyei törvényhatósági bi

zottság legtöbb adót fizető tagjainak 
a vármegye állandó bíráló választmánya 
által véglegesen megállapított 1928. évi 
névjegyzékét folyó évi február hó 14-től 
folyó évi február hó 29-ig bezárólag a 
vármegyei székház kapujában közszem
lére kifüggeszteni rendelem azzal a fi
gyelmeztetéssel, hogy az állandó bíráló 
választmány által megállapított ezen név
jegyzék ellen az alispáni iktató hivatal
ban a kifüggesztés napjától számított 15 
nap alatt a m. kir. közigazgatási bíró
sághoz intézett panasznak van helye.

Balassagyarmat, 1928. február 9-én.
Baross s. k. 

alispán.

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.--------

1399/1928. szám.

Hirdetmény.
A m. kir. népjóléti és Munkaügyi 

miniszter ur 108.421/927. sz. rendelelete 
értelmében az első segélynyújtás módjait 
és eszközeit szemléltető falitáblák általá
nos, kötelező kifüggesztése tárgyában 
megjelent hirdetményre felhívom az ér
dekeltek figyelmét azzal hogy a szüksé
ges felvilágosításokat a városházán Bodó 
János közigazgatási tanácsnok adja meg.

Salgótarján, 1928. február 17.
Dr—Förster Kálmán s. k. 

polgármester.

-Hirdessünk:

A MUNKA

Csemegekereskedők, 
fűszeresek 

valódi, enyhe, prima

Juhturó és kevert túró
szükségletüket az Orsz. Magy. Tejszö
vetkezeti Központnál, Budapest, I., 
Horthy M. ut. 119-121 szerzik be leg
olcsóbban. Postai szétküldés fco. fco. 
utánvéttel 5 kgr.-os vagy nagyobb 
bödönben, (juhturó á kgr. 2’50 P., 

kevert túró á kgr. 2.20 P.)

Meghívó.
A Salgótarjáni Keresztény Ipa

rosok Fogyasztási és Értéke
sítő Szövetkezet

t. tagjait tisztelettel meghívjuk az Ipar
testület székhazában f. évi fahmár hó 

26-án d. e. 10 órakor tartandó 

évi rendes közgyűlésére
Esetleges határozatképtelenség esetén a 
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 ered

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

Értesítés. Dr. Pajor Szanatórium
ban képesített fűrctösnö vagyok. Elválla
lok masszírozást, hidegkurát, tyúkszem
vágást stb. Hívásra házhoz is megyek, 
özv. Nyulászy Jánosné, Bányatelep 1. 
kolónia.)

Üzlethelyiség bérbeadó Laufer 
Lőrincnél Salgótarján Karancsaljai-ucca.

Underwood írógép. Portable és 
Standard typusok 12 havi részletfizetésre 
is. Díjtalanul bemutatja Lipeti Imre, Sab 
gótarjában Fő-ucca 303.

1263/1928. sz.

Hirdetmény.
Az Országos Magyar Kereskedelmi 

Egyesülés salgótarjáni kerületének felké
résére közhírré teszem, hogy Salgótarján
ban egy kereskedelmi szaktanfolyam fog 
létesülni, amely 2 év alatt gyorsírás, szám
tan, fogalmazás, könyvvitel, német nyelv- 
gépirás stb. tantárgyak előadásával elő 
akarja segíteni a salgótarjáni női ifjuv > 
szakismereteinek megszerzését. A havi 
tandíj a jelentkezők számához .képest 
8—13 pengőben lesz megállapítva.

Jelentkezni lehet Bodó, vagy Hor
váth tanácsnok urnái a városházán és 
Herczogh Ede O.M.K.E. elnök urnái.

A kereskedelmi szaktanfolyam elő- 
láthatólag folyó .évi szeptember hó ele
jén fog megnyílni.

Salgótarján, 1928. február 3.
Dr. Förster Kálmán 

polgármester.

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

• Ámen.

23 csütörtök
Mr. Wu 

10 felvonásban.
Főszerepben: 

LÓN CHANEY 
Add vissza a 
vőlegényem.

18 Sz. 19. V.

URAIM!

UJ KALAP SZALON!

Uj kalap szalon
nyílt a FARKAS REZSŐ piactéri nöídivat és kézi
munka üzletben. — Üzletemben a legújabb divatu 
modell kalapokat tartok. Mindennemű alakítást 

leggyorsabban és legpontosabban készítek.

GYÁSZKALAPOK
egy óra alatt készülnek!! Minden féle kalapdíszek 

és virágok nagy választékban kaphatók.
KUPCSOK ILONA 
Farkas Rezső nőidivat 

■■■■ és kézimunka üzletében.
Piactér: (Volt Hejryi bazár.)

UJ KALAP SZALON!

Salgótarján, Újtelep 25 szám.

A téli és tavaszi 
ruha szükségletet már megrendelhc- 

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

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

LÖRINCE ISTVÁN 
férfi szabó.


