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Az emigráns dendi.
Igen érdekes, de egyben jel

lemző hirdetést olvastunk a hivata
los lap egyik legutóbbi számában, 
amelyik arról szól, hogy Károlyi Mi
hály vagy személyesen, vagy jogi 
képviselete utján jelenjék meg egy 
peres ügyből kifolyólag a bíróság 
előtt. Holmi ruhasz^mla kiegyenlíté
séről volt szó, amely számlát Káro
lyi Mihály egy londoni szabócégnél 
csinált, de nem egyenlítette ki. Nem 
csekély összegről van szó, mert a 
szabócég követelése ötszáz angol 
font, ami magyar koronaértékben 
százhetvenmilliót tesz ki. Ez a sza
bószámla élénk fényt vet arra, hogy 
az októberi forradalom grófja emig
rációjában is igen nagy gondot for
dít a jól vasalt nadrágra és a test
hez álló zakkóra. Ez az ő privát 
ügye volna, ha idehaza nem halla
nánk lépten- nyomon az ő politikai 
szférájához tartozó egyének részéről 
azokat a kijelentéseket, hogy Káro
lyi Mihály az emigrációban súlyos 
anyagi gondokkal küzd. Nem értjük 
hogyan lehet valakinek sanyarú a 
hontalanság anyagi okokból, ha csu
pán ruhaszámlája százhetvenmillió 
koronát tesz ki. Ez az eset is nagyon 
élénken igazolja azokat az értesülé
seinket, amelyek arról szólnak, hogy 
a magyar emigránsok de különösen 
azok a személyek, akik Károlyi Mi
hály körül forgolódnak bizony na
gyon jól élnek külföldön s részükre 
még mint exisztencia is nagyon jó 
az emigráció. A londoni cég, ame
lyik most ütheti bottal a nyomát a 
pompásan elkészített ruhák árának, 
a magyar bíróságnál keres jogor
voslatot s igy robbant ki, hogy Ká
rolyi Mihály bizony nem a legvissza- 
huzódóbb életet élheti külföldön, 
amikor külsőségekre, a többek kö
zött pl. ruhaszámlára is, ily horribi
lis összeget áldoz. Illetőleg csak kel
lene áldozni, mert talán a ruhák ja
vát már el is nyüte, de a kiegyen
lítetlen számla megmaradt. A hiva-

Salgótarján és vidéke őskorához.
Irta: Dr. DORNYAY BÉLA 

négy vármegyei muzeum v. őre. *
(Folytatás)

Mig az eddig leirt neolit- és bronz
kori leletek vagy magából a mai Salgó
tarjánból, illetve közvetlen tőszomszéd
ságából származnak, így tehát városunk 
története és településföldrajza tekinteté
ből elsőrendű fontosságúak, addig a vá
ros közeli, vagy távolabbi szomszédsá
gából is ismerünk újabban a felszínre ve
tődött, vagyis az irodalomban eddigelé 
még nem ismertetett, őskori leleteket 
melyeknek jelentősége, legfeljebb csak 
városunk lokális szempontjából csökken 
talán némileg, de amelyek tudományos 
fontosság és általános érdekesség tekin
tetében, semmiben sem maradnak el ama
zok mögött. Ezek a karancsalja-ceberna- 
völgyi-, és kupányhegyi-, a zagyvapálfal- 
vai-, a kazán- és a kisterenyei leletek.

III. A karancsalja-cebernavölgyi és 
kupányhegyi eddig ismert leletek felfede
zése és az archaeológia számára való 
megmentése idb. Kojnok Pál uradalmi 
erdész érdeme. Ö talált rá már évek előtt 
ezen érdekes őstelepre, mely egy fórrá- 
sós, széles völgymedencében van, a Sal
gótarjántól kissé északra, illetőleg észak
nyugatra elterülő Vadaskert-puszta, Ker- 
csektető (499 m), az Ivánkahegy (513 rn) 
és a Gyurtyános nevű szénbánya között. 
E medence déli oldalán, a Kupány nevű

talos lapban megjelent hirdetésre’ 
Nagy Vincze nemzetgyűlési képvi-1 
selő jelentkezett a bíróság előtt, mint 
Károlyi Mihály jogi képviselője s a 
per tárgyalására Budapesten junius 
folyamán kerül sor. Mi nem kíván
juk senkinek, hogy nyomorban él
jen, még Károlyi Mihálynak sem, aki í 
annyit ártott hazájának, mint ember • 
még soha, de különösnek tartjuk,, 
hogy valaki nyomorúságának és 
anyagi gondjainak hirét kelti, ami
kor tulajdonképen ezek a gondok 
őt épen nem emésztik. Az ilyen hir 
adások nagyon jól tudjuk milyen

i célokat akarnak szolgálni, ismerve 
|a közvélemény lelkét, amelyik haj
landó megesni, ha olyanok részéről 
tapasztalja a nyomort, akik egyéb
ként ehhez nem szoktak s nemrégi
ben óriási vagyonokkal rendelkez
tek. Károlyi Mihály az emigráns 
dendi, ne számítson érré a szána

lomra. mert 'akinek kiegyenlítetlen 
I ruhaszámlája ötszáz angol font, az iga
zán nemnél nyomorban, vagy annyira 
edzett “ lelkiismcrete és erkölcsi 
érzéke, hogy az adósságcsinálás arra 
nyomasztólag nem hat.

Munkáslevél.
A kultúra.

Jól tudom, tisztelt Szerkesztő Uram,. 
hogy a műveltség olyan kincs, amelyhez 
mindenkinek joga van. Az tehát a jókén- 
dezett társadalom, amely ebből a kincs
ből a legalsóbb néprétegeknek is meg
felelő mennyiséget tud juttatni. A tudás 
teszi az embert életrevalóvá, egésszé, 
sőt emberré is; mert az állatvilág fölt 
nem a fizikai erő emel bennünket (ebből a? 
ökörnek is bővebben jutott mint nekünk) 
hanem a szellemi képességek sorozata.

Büszke vagyok arra, hogy a mi szo
ciáldemokrata pártagitációnk népgyülése 
ken, sajtóban, hordótetön, parlamentben, 
szóval mindenütt örökösen tudást köve
tel, műveltség után kiált, iskoláért har
sog a nép számára. Újabb időben azon 
bán ezen a téren is egy szivemig ható 
nagy csalódás ért, amelyet szóyí ke1' 
tennem, mert ismét bébi Ányosodul i’ a* 
tala pártunk kettős arculatáról mondott 
állításom. Más az elmélet, más a gyakor
lat. Úgy látszik mintha vezéreink csak 
mifelénk munkások felé szónokolva han
goztatnák a tudás fontosságát, a való
ságban azonban mcgirigylik tőlünk s 
egyáltalán nem sietnek segédkezni abban 
hogy a nép a tudatlanságból kiemeltessék

A magyar kormány fájdalmas tuda
tában annak, hogy ebben-a szerencsétlen 
csonka hazában 1.150,000 hat éven felüli 
Írástudatlan magyar munkás és polgár la
kik, olyan javaslatot terjesztett a nemzet
gyűlés elé, amely öt év alatt 40 millió 
aranykoronát szándékozik iskolaépítésre 
fordítani; 3500 tanterem fog ez összeg
ből épülni és többezer kenyérnélküli épi- 
tőmunkás jut végre keresethez mellette.

Tessék képzelni Szerkesztő Uram, 
hogy a parlamenti frakció amely örökké 
a kultúra szent jelszavával dobálódzik 
előttünk és hangos zajjal sürgeti a mun
kaalkalmak megteremtését, ezt a javasla
tot nem szavazta meg. Megdörzsöltem a 
szememet, nem akartam neki hinni s azt 
hittem elkáprár.ott talán a Népszava ál
mos betűinek olvasásában. Mi ez? Hát 
képviselőink tényleg csak szavalják a 
műveltségit, de mikor azt megadni kel
lene a nép számára, egyhangú akarattal 
kereket kötnek? Hát tényleg attól félnek, 
hogyha a munkásnép művelődik és ki
nyílik a szeme, akkor hátat fordít Marx
nak és pereputyának s megfogyatkozik a 
szakszervezeti adózás? Mert müveit és 
tisz'afejü okos embert nem sokat látunk 
a szakszervezetben s az is való igaz, 
hogy a munkásságnak mindenütt a leg
komolyabb és legértékesebb elemei pár
tolnak át bátor elhatározással a keresz
tényszocialistákhoz.)

Nem merek hitelt adni a szörnyű 
gyanúnak, hogy a saját pénzünkön tartott 
vezérkar alapjában a munkásnép tudása 
ellen dolgozik, de aggodalmamat elosz
latni senki sem tudja. Á dolog miatt foly
ton háborog felkorbácsolt munkáslelkem 
s most kiszakítva a szakszervezeti járom
ból sokat tűrő nyakamat, mint jó ma
gyar ember, mitscin törődve Klárik elv- 
iárs haragjával (akár hiszik, akár nem 
olvasóim, de ö is a javaslat ellen szava
zott), őszinte nyíltsággal és kitörő lelke
sedéssel üdvözlöm ezt a szép és valóban 
szociális törvényjavaslatot.

Mert nekem igenis nemcsak kortes-

alacsonyabb hegy fennsíkján, hajdanában 
őserdő állott. Ezt 1900. táján kiirtották 
és földjét felszántották., yXzóta az eke 
gyakran vet fel itt mindenféle cserép
edény-töredékeket, sőt kőeszközt is, me
lyek közül legszebb az a két darab, me
lyet idb. Kojnok Pál talált.

Az első darab egy — egyik olda- 
Ján laposra csiszolt, másik oldalán pedig 
gömbölyded, 7 cm, hosszú és 3 cm. szé
les — szürkés fekete kőgyalu. Tompább 
végén le van törve (tehát eredetileg két
ségtelenül hosszabb volt), hegyesebb 
része pedig — bizonyára a használat 
folytán — le van koptatva. E finoman 
csiszolt kőeszköz a telep neolit korái 
sejteti. A második, kupányhegyi-(és nem 
kercsektetői, mint ahogyan a Faluszövet
ség 1924, évi, salgótarjáni kiállításán 
tévesen jelezve volt!) kőeszköz egy gyö
nyörű és tipusos obszidián-magkő, vagyis 
3‘5 cm. magas és 2’5 cm. széles nucleus, 
melynek felső, kuposabb végéről az alsó 
tompább részéhez délkörösen lefutó, pat- 
lintgatási nyomok láthatók, felületükön 
az obszidiánra annyira jellemző kagylós 
törésekkel. Az alsó tompább végét is 
egy nagyobb kagylós törés rekeszti be. 
Ilyen szurokfekete és pattintgatással ké
szült kőeszközök előállitására a legalkal
masabb kőzetnek bizonyult obszidián 
vidékünkön — jóllehet maga az őstelep 
felett elterülő hatalmas Karancs (727 m.) 
is andezit-trachitból épült fel (az obszi
dián pedig tudvalevőleg a trachitnak csak 
egyik üveges módosulata), — eddig még

nem ismeretes és igy joggal tételezhet
jük fel, hogy az ősember ezen kitűnő 
szerszámot szolgáltató és igy nagy ke
resletnek örvendő kőzetagyagot kereske
delmi utón, bizonyára a legközelebbi 
obszidián-lelőhelyről, vagyis a Tokaj- 
Hegyaljáról szerezhette be. Iparilag ezen 
obszidián-anyagot az ősember itt a hely
színén dolgozta fel, amit e szép és tanul
ságos rr.agkövön kívül az itt nem ritkán 
található, lepatlintott obs.idián szilánkok 
is igazolnak. Idő, szerencse és türelem 
kérdése, hogy ilyen éles obszidián szi
lánkokat minél többet összegyüjlhessünk 
itt a Kupány-hegy szántásain, különösen 
friss szántás, vagy pedig nagyobb esők 
után!

A kupányhegyi neolit-teleptől 
északra és északnyugatra, az itteni völgy 
fenekén, szintén számos ponton találha
tunk őskori leleteket, igy főleg cserép
edény töredékeket, sőt az Ivánkahegy 
deli tövében, n Ceberna-völgy felöl jövő 
vízmosásban, az Alsc-forrástól kissé fel
felé menet, tűzhely nyomokat találtam 
rengeteg őskori cseréppel és állati cson
tokkal együtt. Itt tehát akárcsak a Pécskő 
leirt neolit telepén is kétségtelenül szin
tén konyhahulladékokkal van dolgunk. Az 
Ivánknhcggye) szemben, a Kercsektető 
nyugati lankáin, elterülő szántóföldek el
szórt őskori cserépedény töredékei között 
pedig 1926. műre. 29.-én a Dr. Noszky 
Jenő nemzeti múzeumi igazgatóőr és Dr. 
Reicherd Róbert egyetemi tanársegéd 
társaságában telt, geológiai kiránduláson!

kedö handabanda, de szent dolog, a 
magyar népoktatás színvonalának eme
lése és én nemcsak kiabálni, de látni is 
szeretném a kultúrát, az épülő uj iskolá
kat, melyeknek nevelő, munkája a dol
gozó nép százezreit fogja bevinni a mű
velődés sáncai közé. Nekem álmom az, 
hogy iparban, bányászatban, mezőgazda- • 
ságban egyformán fejlődjék a magyar 
szakműveltség s a tudás fegyvere által 
csökkenthető legyen a gyermekhalandó
ság, a tuberkulózis, a halálravezető zsú
folt lakás, az általános népnyomor és.az 
értékes munkásosztályt a tudás vérlezcte 
oltalmazza mindazon hátránypktól, ame
lyek eddig éppen az iskolázatlanság ré
vén hárultak reá. Igenis épüljön minél 
több népiskola a félreeső zugban elrej
tett bányatelepeken, a messze .alföldi ta
nyákon, mert tűrhetetlen állapot hogy 
öklömnyi gyermekeink árkon-bokron, ba
rázdákon keresztül íagyban-sárban 4—5 
kilométert bukdácsoljanak az apjuk csiz
májában, mig iskolát találnak:

Ellenvetette a frakció, hogy a kul
tuszminiszter politizáló osztálymüvelőd^st 
akar tenyészteni. Ez csak üres kifogás és 
rémlálás. Idegesít engem az' a vakmerő
ség, amellyel a vajhordozó ember napra 
áll. Ilyen indoklással, komoly népvezér
nek nem szabad élni, mert azonnal nevet
ségessé válik. Hiszen éppen mi marxisták 
voltunk azok, akik a politikát legelőször 
bevittük az iskolába, ahol a gyermeke
ket megszerveztük a tanító ellen s a 
kommun alatt a nevelő tanár munkáját 
osztálybizalmi ifjonc-diák ellenőrizte és 
nemcsak a magyar háromszint, de még a 
tanító urak fülenegyét is vörösre mázol
tuk. Jobb lett volna nem emlegetni ezt 
a szégyenletes politikát, amelynek mi vol
tunk a kitaláló atyamesterei. Az is kellő 
óvatosságra inthetné frakciónkat, hogy a 
minta marxista állam, az orosz szovjet 
szintén egyoldalú és kegyetlenül elfogult 
nevelési rendszerrel dolgozik; halál fia 
az, aki hazafias és nem a romboló nem
zetköziség vörös szellemében merne ot
tan nevelni.

Ellenvetette továbbá Rottenstein 
elvtársam, hogy azért vannak aggodal
mai a javaslattal szemben, mert a neve
lést keresztény hazafias alapra helyezi s 
a tanyai iskolák mellé istentisztelet cél
jaira apró kis kápolna-fülkéket épit. El
oszlatom súlyos aggodalmát s megnyug
tatom, hogy a?keresztény szellemtől nincs- 
mit félni. Csak csigavér! Nagyon szépen 
megfér egymás mellett a legmagasabb 
világkultúra, amelyet a mi Urunk Jézus 
Krisztus adott és az a kultúra, amelyet 
a mi kis apró emberkéink a földi tudo
mányból nyernek.

alkalmával — egy grafittégely töredékét 
találtam. Ez már minden bizonnyal egy 
bronzkori olvasztótégely darabja lehet, 
de a közeli lapujtői Pókahegy neolit-te
lepének arany-ékszerei, újabb kőkori 
aranyolvasztó tégelyre is utalhatnak! A 
grafitot az. ittlakó ősember még az ob- 
szidiánénál is jóval messzebb vidékről 
szerezhette be, szintén kereskedés utján.

Az itt leírt, hatalmas kiterjedésű 
őstelep a völgyben mindenfelé nyomoz
ható és még a Kápolnahegy (697 in.) 
irányából lejövő Cebernacsei mely völgyé
ben is talált legújabban Kojnok Pál na
gyobb hamvveder töredékeket. Tekintve 
ezen őstelepnek eddig észlelt nagy kiter
jedését és az egész helynek az emberi le
településre igen alkalmas voltát, továbbá 
minthogy a lapujtői Pókahegy stb. gaz
dag neolittekpeihez is oly közel feksze
nek, e telepnek gondos kikutatása és 
részletes feltárása még igen szép ered
ménnyel kecsektetheti a Salgótarján ar- 
chaeológiája iiánt érdeklődőket. Talán 
majd erre is reákerülhet a sor nemsokáral 

(Folyt, köv.)

Adantíno amoroso.
Irta: Volymar Vladimír. 
Oroszból: Tarr Lajos.

Hallgatagok, komorak az épület kör
vonalai;.. Betegen sápadt fénnyel égnek 
tnessze-messze villamos lámpák .. Valahol 
halódó suttogás...
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Nemcsak megtűröm,de követelem is 
hogy a népnevelés erkölcsi alapokra fek- 
tetödjék. Mert mit ér a tudás erkölcs 
nélkül? A puszta művelődés és civilizáció 
a gonosz emberre csak annyiban hat, 
hogy az útonálló, aki eddig az erdő ös- 
rengetegeiben működött, most a gyors
vonat második osztályán utazva, vagy a 
bankok páncélszekrényeinek oldalánál 
autogén hegesztéssel dolgozik. Az értel
met a tudás biztonsága, az akaratot a 
cselekvés ügyessége mellett az erkölcs 
és becsületesség zománcának is be kell 
vonnia, különben elvész az emberiség. 
Ez a véleményem s ebből semmiképen 
nem engedhetek; Haggyunk már fel ott 
a túloldalon a keresztény vallás örökös

Két diszpolgárság.
A hősök emlékünnepének emelke

dett hangulatával eltelve gyülekeztek a 
városatyák m. hó 30-iki diszközgyülésre. 
A tárgy közismert lévén az arcokra ün
nepélyesség volt Írva, a szivekben béke 
és hála vert tanyát.

Lélekemelő csöndben nyitotta meg 
a díszközgyűlést Dr. Förster Kálmán 
polgármester röviden ismertetve a köz
gyűlés tárgyát. Elmondotta, hogy a város
nak eddig csak egy díszpolgára volt id. 
Chorin Ferenc, de most a város tanácsa 
indokoltnak találja, hogy a város közön
sége újabb neveket emeljen a diszpol- 
gárság fényes helyére, azokat a neveket, 
amelyek úgyis be vannak Írva Salgótar
ján minden lakójának szivébe. E célból 
alábbi két határozati javaslatot terjeszti 
a közgyűlés elé.

V é g h a t á r o z a t:
Salgótarján a legutóbbi éveket ki

véve az országnak alig ismert, szerény 
községe volt és bár a szerencsétlen tria
noni béke folytán természetadta körül
ményeinél fogva rendkívül fontos ténye
zőjévé vált megcsonkított országunknak, 
mégis alig tudott az ismeretlenség ho
mályából kiemelkedni, hiába lett határvá
rossá, hiába vált az ország egyik legfon
tosabb ipari gócpontjává, az illetékesek 
nehezen akartak erről tudomást venni. 
Dr. Vass József m. kir. népjóléti és mun
kaügyi miniszter ur 1923. év november 
hó 18. napján személyes látogatásával 
szerencséltette Salgótarján városát és fel
sőbb helyen ő volt az első, aki belátta 
annak szükségességét, hogy Salgótarján 
r. t. várost a régi elhagyottságból ki 
kell emelni. Ezen időtől kezdve Oexellen- 
ciája állandó és éber figyelemmel kisérte 
a város közügyéit és a város közönségé
nek mindazon előterjesztéseit, melyek 
Salgótarján .városának fejlesztését és a

Odaértünk... Eljött a búcsú ideje...
És ekkor ezt akartam mondani neki:
„Ne menj el. Hadd lássalak. Egye

dül vagyok a sok észbontó éjszakában. 
Sok a fekete rémkép és nincs egy fényes 
látomásom. Sok köd- és nincs, ami elosz
lassa. Napok jönnek, napok mennek- és 
sehol egy szerető mosoly..."

Ezt akartam neki mondani, de- hall
gattam. Orgona virág hajolt lágy sutto
gással, negédesen a keblére. Köröskörül 
lehetetlen álmok árnyai mozogtak...

Akartam még neki mondani:
„Mire a-,hajnalpir megjelenik Kele

ten, én már messze leszek! Szivem az em
lékezések gyászába burkolózik. Nincs re
mény arra, hogy a sors uj találkozást 
engedjen nekünk. A szél zokogása meg
riasztja a sápadt csillagokat, melyek, ime, 
máris eltűnnek a borús magasságban... 
Fogok nézni a rohanó síkságra és fogok 
Rád gondolni. Fogom hallani a tüzes ször
nyeteg metszőn éles füttyét és Rád gon
dolok! És rózsaszínű tüzláng kezdi égetni 
keblemet..."

...Ezt szerettem volna neki mondani, 
de hallgattam. Valakinek távolodó léptei 
vesztek el a sötétben. Az éjszaka elkésett 
árnyai titokzatosan, kárörvendőn nézge- 
lődtek...

Fel akartam újra kiáltani:
„Tudod Te mi az élet? Mi az a bol

dogság, őröm, harmónia, a szomorúság 
fájdalma, az epedés buja kertje, a szen
vedély fénylő hazugsága, a feledés édes 
lidérce, a felébredt bachusi dal, a kéj
illatos mérge?... Szakadékok. Felhők. Szik
lák. Szorult-e rriár össze ezek látására a 
szived? Szenvedtél-e Te, hogy aztán erő
sebben gyönyörködi? Kerestél-e gyönyö
röket, hogy édesebben szenvedj? Láttál- 
e meg nem fejtett álmokát? Kerestél-e 
lehetetlent, a nap csalárdságait, a hold 
titkait? Ittál-e már liliom-illatot és bortól

támadásával, mert ez nagyon kulturáltan 
és ízléstelen dolog, egyáltalán nem mun
kásérdek.

Én tehát a frakciónak a magyar 
népkultura ügyében kereken ellene mon
dok és igenis határozottan művelődést 
kívánok a nép számára. Soraimat pedig 
két okból írtam meg: vagy van a mun
kásnak szabadvéleménye, vagy nincs; és 
másodszor igen jól tudom, hogy munkás
társaim túlnyomó része, (főleg a müvei- 
tebbje) egyetért velem.

Hálásan köszönve kedves Szer
kesztő Uramnak, hogy szerény gondola
taimnak helyet ad, vagyok nagy tisztelője: 

Tarjáni András 
felvilágosult fémmunkás.

nyomor enyhítését voltak hivatva előmoz
dítani, a legnagyobb készséggel tette 
magáévá és ezeknek az ügyeknek nem
csak szószólója volt a magas kormány
nál, hanem a város iránti jóindulatát tet
tekkel is bebizonyította. Városunk iránti 
rokonszenvének céltudatos, erős akaratá
nak annyi tanujelét adta, hogy bár az 
egész ország tudatában van a népjólét 
terén kifejtett áldásos működésének, de 
Salgótarján városa azon szerencsés hely
zetben volt, hogy érezhette,’ miszerint 
Ocxellenciája a rideg hivatali kötelessé
gen túlmenően is szokatlan jóindulatot 
tanúsított a város közügyei iránt. Ö volt 
az első, aki felismerte, hogy Salgótarján 
városát elhagyottságából nemcsak helyi, 
hanem országos érdekből is ki kell emelni 
és amidőn Salgótarján r. t. város közön
sége mindezekért Önagyméltóságának a 
leghálásabb köszönetét nyilvánítja, ezen 
hálájának kifejezést is adni óhajtván,, a 
mai napon megtartott díszközgyűlésen 
egyhangú lelkesedéssel dr. Vass József 
népjóléti és munkaügyi miniszter urat 
Salgótarján r. t. város díszpolgárává vá
lasztja és utasítja a városi tanácsot, hogy 
az erről szóló oklevelet készíttesse el és 
azt egy küldöttség utján Őexcellenciájá
nak adja át.

Véghatározat:
Salgótarján nagyközség 1922. év 

január havában rendezett tanácsú várossá 
alakult át és ezen időtől fogva a város 
közönsége mindent elkövetett, hogy a 
várost arra a helyre juttassa, amely azt 
természetadta kincsénél, nagy ipari üze
meinél és földrajzi fekvésénél fogva, va
lóban megilleti. A háború és a trianoni 
béke okozta szerencsétlen gazdasági vi
szonyok folytán azonban a város fejlő
dés terén csak alig alig tudott volna 
előrehaladni, ha nem lett volna ebben a

részegen hivtál-e már ifjú boldogságot kime
rültén réveteg, égő pillantással? Akartad-e 
valaha a csendes napok szürke pókháló
ját a vihar kúszó örömével letépni?..." 
De nem szóltam, hallgattam...

• S a pillanatok komoran múltak. Go
nosz gnómok nézgelődtek a sötét abla
kokból és fenyegettek undok ujjaikkal 
Ö megrettenve ragadta meg kezemet. 
És én ekkor utoljára szerettem volna bű
nösen feljajdulni: „ .. Jöjj velem! Hadd 
dőljenek le a nehéz falak. Hadd szakad
janak szét az ólomláncok. Az orkán őrü- 
letes fuvalma elragad bennünket a belát
hatatlan messzeségbe. Büszke ciprusok 
irigységgel követik^ majd repülésünket. 
Mint az álom, pillanatnyi úttal eljutunk 
a hullámzó sóhajok és sziporkázó szikrák 
bűbájos szigetére. Ott a nagy Templom 
falai köpött uj istenekhez fogunk imád
kozni és a frisitő sűrűség sötétjében fo
gunk szeretni... És különös, édesen bor
zalmas, csodás élet vár bennünket. Győ
zedelmes reszketéssel engedjük át magun
kat a földöntúli berészegedés mérhetet
len kínjának. Jöjj velem! örvendező dé
monok hivnak bennünket — ne félj csók
jaiktól! Emlékezz, mi vár Rád, ha vissza- 
Utasítod hívásomat!.. Szétfoszló kendő, 
melyen eloszlik szived fénye.. Réveteg 
szemek könnyei a rideg nagy világban.. 
Lesujtottsággal pecsételt gyöngyös szá
jak... Undok ráncok.. Mocsarak fojtó ki
gőzölgései... És ott, ott a szabad forgó
szél almázpalotái, ott álom, mese, fantázia, 
szépség.

...Oly őrülten, oly vágyva szerettem 
volna neki ezeket mondani, de keblem
ből csak az tört elő: „Bocsáss meg!..."

És ö elment, méla, réveteg, bizony
talan tekintetet vetve reám.

És felülről fülsiketítő, hatalmas ka
cagás hallatszott.

Fekete gnómok kacagtak az ab
lakokból. —

törekvésben egy hatalmas tánjasza, aki 
mindenkor kész volt a város érdekeit a 
kormánynál akadályt nem ismerő férfias 
energiával, páratlan jóindulattal a leghat- 
hatósabban támogatni. A vármegye főis
pánja volt az, aki mióta a vármegye élén 
áll, mindig kész volt Salgótarján r. t. vá. 
ros közügyéiért síkra szállni és közben
járásával már eddig is oly hatalmas ered
ményes munkásságot fejtett ki a város 
érdekében, hogy a város közönsége a 
mai napon megtartott diszközgyülésen 
ölömmel ragadta meg az alkalmat arra, 
hogy Öméltóságát legőszintébb hálájáról, 
mély tiszteletéről biztosítsa. Ezen köszö
netének a város oly módon óhajt kifeje
zést, adni, hogy dr. Sztranyavszky Sán
dort Nógrád és Hont ideiglenesen egye
sitett vármegyék főispánját egyhangú lel
kesedéssel Salgótarján város díszpolgá
rává választja.

A képviselőtestület utasítja a városi 
tanácsot, hogy Öméltóságát a diszpolgár- 
ság elfogadására kérje fel és az erről 
‘szóló oklevelet neki küldöttségileg ünne
pélyes formában adja át.

Az ünnepélyes csöndben Koos Mi
hály főjegyző által felolvasott határozatot 
csaK a nevek említésénél törte meg szív
ből jövő fanatikus taps.

A javaslathoz elsőnek Róth Flóris bá- 
nyaíötanácsos, bányaigazgató szólt hozzá. 
Vázolta Salgótarján közönsége régi éle
tét és várossá való alakulásának okait, 
szükségességét. A régi vezetőség, de meg 
az uj is igen sok nehézségekkel küzdött, 
nem tudta kultur és egyét^ szükségleteit 
kielégíteni a községnek, illetve városnak, 
inig, néhány éve Dr. Vass népjóléti mi
niszter fel nem karolta a város ügyeit, 
ö segítette elő a szén forgalmi adó 80 
%-nak Salgótarján részére való átenge
dését s midőn a város pénzhez nem tu
dott jutni ö szerzett kölcsönt a város
nak. A legutóbbi nyomorenyhitö akcióban 
való szerepe pedig közismert. A város
nak ugyancsak első rangú támasza, veze
tője a vármegye főispánja, aki minden 
küldöttséget maga vezetett, sőt kellő in
tézkedésekkel minden salgótarjáni ügyet 
dűlőre vitt. E két városunkat annyira 
pártoló férfiúval szemben hálánkat csak 
úgy róhatjuk le csekély méretben, ha a 
város díszpolgárává választjuk. Utána 
Liptay B. Jcn5 kormányfőtanácsos gyár
igazgató szólalt fel, aki mindenben hoz
zájárult az előtte szóló szavaihoz. A város 
agilis polgármesterének minden akcióját 
e két nemes férfi eredményre és dűlőre 
vitte. Úgy a miniszter ur, mint a főispán 
úr Salgótarján rohamos fejlődésének igazi 
istápolói, akik még az igaznak ismert

magánügyekben is mindig eljártak. A köz
gyűlés határozata az egész város hangu
latát fejezi ki. A javaslathoz Takács Fe
renc a kisiparosság, Singer Gyula az 
Omke, Révay Sándor a kér. szoc. párt, 
Tamás József a kér. szoc. szakszervezetek 
nevében járult hozzá, Dr. Tibor ügyvéd 
eweL kapcsolatban a város társadalmi 
egységét kívánta megteremteni.

Ézek után Dr. Förster Kálmán nagy 
lelkesedés közben jelentette ki elfoga
dottnak a két határozati javaslatot s az 
uj díszpolgárokhoz a közgyűlés alábbi 
táviratokat intézte.

Nagyméltóságu 
Dr. Vass József népjóléti miniszter urnák 

Budapest.
Salgótarján város országunk meg

csonkítása óta fontos közgazdasági té
nyezőjévé vált szerencsétlen hazánknak. 
Ennek a határvárosnak komoly törekvése 
rettenetes elhanyagoltságából kiemelkedve 
nemzeti hivatásának megfelelni. Nagymél
tóságod volt az, aki leginkább megértette 
a mostoha anyagi viszonyok között élő' 
város hivatását és törekvését és aki en
nek a megértésnek számos esetben adta 
tettekben kifejezésre juttatott tanujelét. 
A város közönsége őszinte szívvel és 
mély tisztelettel hajtja meg Kegyelmes 
Uram előtt a mélyen átérzett hálás elis
merés lobogóját és Nagymél|pságodat a 
mai díszközgyűlésén egyhangú lelkesedés
sel Salgótarján város díszpolgárává válasz
totta. É határozatunkhoz kegyes hozzá
járulását kéri a képviselőtestület nevében . 
mély tisztelettel dr. Förster Kálmán pol
gármester.

Méltóságos 
Dr. Sztranyavszky Sándor főispán urnák 
r Felsősáp Galgaguta.

Salgótarján város Méltóságod főis- 
‘páni működésének első percétől kezdve 
állandóan részese Méltóságod jóindula
tának. Nen) volt olyan kőzrérdekü 
ügyünk, melyben hiába fordultunk volna 
a vármegye hivatott vezéréhez támoga
tásért. A város közönsége állandóan ta
pasztalja, hogy Méltóságos Uram nehéz 
időben vállalt közjogi állását nemcsak 
dísznek fogja fel, hanem arra használja, 
hogy erős akarattal az egész vármegye 
fontosabb ügyeit eredményes sikerre ve
zesse és hálatelt szívvel gondol Nagy
méltóságodra. Őszinte köszönetének az
zal óhajt külsőleg is kifejezést adni, hogy 
a mai diszközgyülésen egyhangú lelkese
déssel Salgótarján város díszpolgárává 
választotta. Kérjük méltóztassék a város 
közönségének ezen elhatározását elfo
gadni. A képviselőtestület megbízásából 
Dr. Förster Kálmán polgármester.

Lurdi kápolna a Szent Gellérthegyen.
Irta: UPPONYI JÓZSEF hittanán

Pünkösdkor a „Regnum Marianum" 
kongreganistái nagy és felejthetetlen 
szép ünnepet rendeztek Budapesten, me
lyen Salgótarjánból a leánykongregáció 
tizenkét tagja vett részt. Ezerével sereg
lettek a fővárosba a vidéki kongreganis- 
ták s a pesti testvérek olyan szeretettel 
vették őket körül, amilyen csak Mária 
gyermekeitől telik ki.

Az uccákon átvonuló kongreganista 
csoportok szelid, boldog mosollyal arcu
kon, úgy tűntek fel, mint az odatévedt 
fehér galambcsapat.. Pünkösd vasárnap
ján Budapest két legnagyobb templomá
ban szentáldozáshoz járultak Mária gyer
mekei, ahonnan a Vigadóba s a Városi 
színházba siettek, hogy ott a kongrega- 
nisták világi és egyházi vezéreinek irányi
adé, lelkesítő beszédeit s oktatásait meg
hallgassák!

A római kath. egyháznak százszá
zalékos öntudatos^hivei és harcosai va
gyunk. Vértezetünk a hit, fegyverünk a 
szeretet, mellyel az emberszeretet el
terjesztéséért, a gyűlölködés és testvér
harcok megszüntetéséért küzdünk. (Foers- 
tér min. tan.) A vallás ügye nem áll olyan 
rosszul, mint ahogy azt némelyek gondol
ják — a baj csak abban van, hogy val
lásosságunk az egész kath. táborban nem 
tevőleges kifelé, mert bátortalan s 
megoszlott, legalább a kongreganisták le
gyenek egységesek s a nyilvános élet
terén is hitük szerint cselekvők, 
bátrak és öntudatosak (Csávossy) 
A családi életnek nincs meg többé a pi
hentető és felújító ereje s célpontja lett 
a destruktív törekedéseknek. Az imádság 
ereje hozza meg a végveszedelemben levő 
keresztény család megmentését (dr. Mun- 
tyán tanácselnök.) Aki szellemileg és er
kölcsileg kulturlélek akar lenni annak

okvetlenül meg kell maradnia a kongre- 
gációs otthon miliőjében. (Gossman) A 
lelki, testi gondolati és szivbeli tisztaság 
megsokasitja Mária liliomos hadseregét. 
A kongregációk feladata kivívni, hogy 
Krisztus törvényei érvényesüljenek min
denütt: a parlamentben, színházban, sajtó
ban, divatban iparban és kereskedelem
ben. Magyarországot mi szereztük meg 
jogunk van tehát ahhoz, hogy itt Krisztus 
törvényei uralkodjanak. (Boros Alán)

A gyermeknevelésnél fontos, hogy 
ne csak felszínes tudással tömjük a fejét, 
hanem a lélek nevelése is párhuzamos le
gyen (Andrássy főfelügyelő.) Kemény 
szavakkal ostorozta a következő szónok 
(Láng képv.) a válóperek szaporodását a 
divatőrületet, szemérmetlen öltözködést 
és a fiatal leányok és nők között lábra- 
kapott erkölcsi felfogás lazaságát. Apák! 
Miért neveltek olyan leányokat, amilyent 
ti sohase vettetek volna el ? 1 Anyák! 
Miért neveltek oly fiukat, akiktől ti un
dorral fordultatok volna el ? !“ Mindenki 
érezte e két kérdésbe fojtott keserűség 
érf fájdalmas panasz jogosságát, mert min
denki érezte a fiatalság erkölcsi romlott
ságának hullaszagát.

Délután a Szentsziv templomtól ha
talmas körmenet indult el a Szent-Gellért 
hegyhez a hirdi kápolna átvételére mely 
a Ferenc-József híddal s a Gellért szálló
val szemben épült, úgy, hogy egy meg
levő barlangot nagyobbitottak ki, művé
sziesen rendbe hozták, oltárt állítottak 
bele s egy szép lurdi Mária szobrot, 
melynek költségeit (80 milliót) a kongre
ganisták adták össze.

Az épitő bizottság elnöke József 
Ferencz királyi herceg, Sipőcz polgár
mester, Schrotty ferences atya mondtak 
beszédet a lurdi barlangnál amit az 50-80
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Schmidi Jenő Baglyasalja község díszpolgára.
Ha valatpejy nemzet, város, köz* 

ség, vagy testület egyik kiváló tér* 
fiát, kimagasló oszlopát ünnepli, ak
kor tulajdonképen az ünnepelttel együtt 
önmagát becsüli meg. A tiszteletnek, 
a szeretetnek bármilyen formában való 
megnyilvánulása pedig akkor bir nagyobb 
értékkel, ha az az ünnepelt távollétében, 
idők múltán bugyog fel a szivekből, do
kumentálva azt, hogy az a tisztelet, sze
retet és megbecsülés, mely az ünnepelt 
aktiv működésének idejében és jelenlété
ben .kifejezésre jutott, nem szappanbu
borék, nem áltisztelet és judás-szeretet 
,yolt, hanem szívben és lélekben örök 
emlékként maradt.

Baglyasalja község fejlődése Schmidt 
Jenő nevével forrott Össze, az ő nagy szak
tudása* kultúrája, tapasztalata, párosulva 
az ember.fzcretettel teremtette meg mind- 

,azt Baglyajalján, amit ma a munkásság, 
az alkalmazottak és speciálisán a .köz
ség lakc^jága élvez. Azt hisszük, nem kell 
kulpn részleteznünk kulturtevékenységét, 
beszélnek arról maradandó alkotásai még 
a késő unokáknak is s midpn Néki ezen 
újabb .kitüntetéséhez olvasóink táborával 
együtt a legmelegebben gratulálunk, egy
ben .kivágjuk, hogy üj működése helyén 
js vezéreljék uzok a magasztos elvek, 
melyekkel belevéste pevét Baglyasalja, 
valamint Salgótarján és vidéke közönsé
gének szivébel

Május 27.tép délután öt órakor Bag
lyasalja községházánál teljes számban 
összegyűlt a község képviselőtestülete, 
hogy résztvegyen azon a díszközgyűlé
sen, mely a község történetében eddig 
egyedülálló s ragaszkodásának és szere
tőiének, valamint örök hálájának jeléül 
megajándékozza Schmidt Jenő bányaügyi 
főtanácsos, bányaigazgató, volt baglyas-

Amidőn ezt a kedves hirt olvasóinkkal 
közöljük sietünk örömünknek és megelé- 
gedésüpknek kifejezést adni e jól megér
demelt kitüntetés felett. Paravicini Jenő 
hazafias és társadalmi működéséről mi 
már régen ítéletet mondottunk s ime 
most a kiváló katonát a legilletékesebb 
helyről érte a jól megérdemelt s bizo
nyára jól eső elismerés. Meggyőződésünk 
hogy az elismerés csak ösztönzés lesz a 
toyábbi fárasztó, sokszor hálátlan, de 
mindig önzetlen honmentő mun
kájához.

Keresztényazo dáliát a titkár- 
váltosás. A kér. szoc. párt vezetősége 
Haffner Béla volt titkár helyébe, a 
pártközpont hozzájárulásával Kovács An
tal volt bányatisztviselő- téglagyárvezetőt 
választotta meg, aki működését május hó 
2ü-án megkezdette. Hivatalos órák egye
lőre minden szombaton d. u. 3—6 óráig 
tartatnak Révay Sándor kereskedő há
zában.

Tanító testvérek. Ne feledjünk., 
hanem emlékezzünk s hódoljunk a múlt 
ragyogó szellem katonáinak oltára előtt., 
„zarándokoljunk el hajdan oly kiváló nem
zet nevelőnknek, néptanítónknak, palóc
földi apostolainknak a néhai Nemti-köz- 
ségbeii róm. kath. tanitótársunknak, kiváló 
Írónknak a falu temetőjében korhadó ke
reszttövében lévő egyszerű sírhelyéhez. 
Koszoruzzuk meg s idézzük csüggedt je
lentünkbe az ő glóriás egyéniségét, fog
lalkozzunk néhány pillanatig az ő szemé
lyének értékeivel s hódoljunk a porladozó 
költőnek.. Barátai f, hó 12-én szombaton 
d. u. 3 órakor zarándokolnak el sírjához, 
Nemti községben s koszorút helyeznek a 
hantokra. A rendezőség kéri a környék 
tanítóit, szives megjelenésre.

tlj könyv. A „Salgótarjáni Acél-| 
gyári Olvasóegylet története- cimmel, 
Wabrosch Béla főmérnök, egyesületi el
nök rendkívül érdekes és értékes köny
vet irt. 1878—1926-ig nemcsak szorosan 
az acélgyári kulturmunkát ismerteti, ha
nem a régi nagy községről közöl érde
kes adatokat, melyekből megismerjük az 
okokat, melyek e község fejlődését ká
rosan befolyásolták. Ismerteti a forradalmi 
idők, különösen a kommunizmus vörös 
mámoros napjait, fejetlen kapkodásait, 
következetlen szónoklatait, vörös színben 
fuldokló előadásait, amelyekre bizony mi 
is jól emlékezünk. A könyv megérdemli 
a nagy figyelmet, amellyel fogadták. Szer
zőjére, a távozó, kiváló és sokoldalú el
nökre városunk történetében dicsőséget, 
elismerést és tiszteletet hoz ezen részletes 
és szép mű, mely irodalmi szempontból 
is értékes. A könyvet ügyes kiállításban 
a helybeli „A Munka- könyvnyomda ké
szítette.

aljai polgárát azzal a kitüntetéssel, amely 
legnagyobbat egy község adhat.

A díszközgyűlést a „Hiszekegy- el
mondása után Dr. Korbáss Ferenc tb. főszol
gabíró magas szárnyalásu beszéddel nyi
totta meg s felhívta Beczner Pál vezető
jegyzőt az indítvány megtételére. Becz
ner Pál vez.-jegyző Schmidt Jenő b.ü. fő
tanácsosnak a község fejlesztése érdeké
ben kifejtett nagy érdemeit méltatta szé
pen konstruált beszéd keretében s indít
ványozta, hogy a képviselőtestület Schmidt 
Jenő b. ü. főtanácsost ezen maradandó 
érdemek elismeréséül a község díszpol
gárává válassza meg.

Az indítványhoz hozzászólt ifj. Po- 
nyi János képviselőtestületi tag, ki a 
munkásság nevében és megbizásából 
örömmel üdvözölte. Majd Herz Adolf bá
nyafőorvos, képviselőtestületi tag az 
egészségügyi és szociális intézmények 
létesítésével kapcsolatban méltatta gyö
nyörűen felépített beszédében Schmidt 
Jenő érdemeit.

A díszközgyűlés ezután nagy lelke
sedéssel, egyhangúlag Schmidt Jenőt a 
község örökös díszpolgárává választotta, 
az erről szóló, művészi kiállítású okleve
let aláirta s az oklevelet átadó küldött
ség tagjaiul Beczner Pál vez. jegyzőt, 
idb. Szalatovics Péter községi birót, Andó 
Antal János községi pénztárnokot, ifj. 
Ponyi János és Kroupa László képviselő
testületi tagokat jelölte ki.

A diszközgyülés Dr. Korbáss főszolga
bíró zárószavával és a Himnusz elének- 
léséve! fejeződött be.

Úgy értesültünk, hogy a küldöttség 
a közel napokban utazik el Schmidt Jenő 
uj lakóhelyére, Nagynémetegyházára.

Kk.

Rákóczi-iinnepély a Hirsch- 
gyárban. Május 29.-én szombaton este 
fényesen sikerült Rákóczi ünnepélyt ren
deztek a Hirshcgyári Leventék, a Kér. 
Szoc. Vas- és Fémmunkások dalárdájának 
közreműködésével. A hirschgyári műked
velők, a megszokott magyaros szívvel é$ 
érzéssel adóztak a magyarság bálványo
zott vezérének — Rákóczi emlékének. — 
Az est kiemelkedő számai voltak: 1. Két 
egy felvonásos irredenta, illetve Rákóczi 
korából vett színdarab. 2. Horváth Lóránd 
tűzzel és hévvel'előadott .Rákóczi népe" 
című szavalata. 3. A hirschgyári leventék 
dalárdájának éneke. 4. A keresztényszo
cialisták dalárdájának énekszámai. 5. Hor
váth Géza gyárigazgató felolvasása „Rá
kóczi méltatásáról-, melyben oknyomo- 
zóan tárgyalta a Rákóczi eljö
vetelének szükségességét és Rákóczi küz
delmeinek kihatását a mai Magyarországra. 
Végül dicsérőleg kell megemlékeznünk 
Sztankovics János isk. igazgatóról, a kc- 
resztényszocialisták dalárdájának, vezető
jéről — aki mindenütt ott van, ahol kul
túrát fejlesztenek.

A Róm. Kath. Olvasókör f. 
hó 13-án műkedvelő előadást tart, a ke
resztényszocialista munkásság közremű
ködésével. Előadásra kerül a „Cigány- 
vigjáték. Belépődíjak 15 és 10000 kor. 
Jegyek előre válthatók a kör helyiségé
ben és „A Munka- szerkesztőségében.

A Magyarországi Kárpátegye- 
•ület helybeli osztálya május hó 13-án 
kirándulást rendez Szentkutra. Találkozás 
a főtéri állomáson reggel háromnegyed 
7 órakor, indulás a 7 órai vonattal Mátra- 
verebélyig, megtekintése a templomnak,! 
majd gyalogséta Szentkutra. Visszaérke
zés 21 óra 37 perckor. Vezető: Galgó 
József. Élelmezésről ki-ki maga gondos
kodik. E séta-kirándulásra felhívjuk a ta
gok és vendég turisták figyelmét. Töme
ges részvételt kér a turabizottság.

Árva és szegény iskolás gyer
mekek segélyezése. Az acélgyári 
árva és szegény iskolás gyermekek me- 
legszivü jótevője: Hlinka Géza Ameri
kába szakadt honfitársunk, mint más évek
ben, úgy az idén is elküldte a gyerme
kek részére pénzbeli adományát: 46 dol
lárt, melyből 20 dollárt ebédakcióra, 26 
dollárt pedig az évzáró vizsgán kiosztandó 
pénzbeli jutalmak és édességek kiosztá
sára szánt. Az iskola igazgatósága és 
tanítótestülete a megjutalmazott gyerme
kek nevében őszinte hálás köszönetét 
mond a nemeslelkü adakozónak, ki évről- 
évre megemlékezik azon iskola szegény
sorsú növendékeiről, hol ő is tanult. Is
ten adjon sok ilyen lelkes emberbarátot 
Csonka hazánknak és tartsa meg őt jó 
erőben a szegények pártfogójának.

Madarak ét fák napja, f. hó 
1.-én d. u. 2 órakor a Borbély lugasban 
tartotta az acélgyári iskola a „Madarak 
és.Fák- napját. Visszhangzott a liget a 
madarak énekétől és gyermekkacajtól. 
Az akácilLtus erdőben Bedö Albert ta
nító tartott tanulságos előadást a mada
rak, fák hasznáról, védelméről, majd az 
egyes osztályok énekszámai, a tanulók 
szavalatai gyönyördödtették a gyermek
sereget és hallgatóságot. Az ünnepély 
után osztályonkint megindult a játék a 
tanítók vezetésével, melyben minden gyer
mek résztvett. Uzsonna után a tornyo
suló felhők vetettek véget a kedves ünne
pélynek.

„Az újságírók kórház Bzana 
tórium egyesülete kéri azokat, akik 
postán Uj^ágiró-sorsjegyet kaptak, hogy 
vagy annak értékét, vagy a sorsjegyet 
küldjék vissza. Aki megtartja a sorsjegyet 
és nem fizeti ki, az csak az egyesületünk
nek okoz érzékeny kárt. A legközelebbi 
húzás junius hó 8-án lesz, amikor is több 
százmilliót érő értékes nyereménytárgy 
kerül kisorsolásra. A sorsolandó tárgyak 
főnyereménye; nagy személyautó.-

Tantigyi viták. A Salgótarjáni 
Kőszénbánya R. T. tantestülete 1926 ju
nius hó 9.-én d. u. 2 órai kezdettel a sal
gótarjáni bányatársulati iskola helyiségé
ben gyűlést tart s az uj tantervvel kap
csolatosan a természettudományi tárgykör 
részletes megbeszélését eszközli, továbbá 
az 1926 — 27 évi tankönyv kérdés meg 
oldásáról folytat vitát és eszmecserét.

A mai azovjetoroszország. Egy 
könyv amely nem bolsevik! és nem anti- 
bolseviki. E könyv szerzője, aki anyagi
lag független és érdektelen ember, a kö
zelmúltban négy hónapot töltött a mai 
szovjetororoszországban és élményeiről, 
megfigyeléseiről tárgyilagos jegyzetet ké
szített. A nagy mindent felforgató bol
sevik! forradalom és az azt követő átala
kulásról rengeteg közleményt jelent meg 
úgy a jobboldali, mint a baloldali sajtó
ban. A közönség persze az ellentétes 
beállítású cikkekből nem tudja 
kihámozni a mái helyzet valódi képét, 
amelyről képzeletében teljesen zavaros 
felfogás alakult ki. E kötet ezen hézagokat 
óhajtja pótolni és az olvasónak tiszta 
képet adni a mai Szovjetoroszofszágról. 
Az iró tárgyilagosságában odáig megy, 
hogy tapasztalataiból, élményeiből nem 
von kritikai következtetéseket, hanem az 
események és tények egyszerű krónikása, 
aki valósággal körülvezeti az olvasóta szovj 
területén anélkül, hogy bármilyen irányban 
befolyásolná. E kötet nem propaganda 
munka, páratlan érdekességü leírása a mai

Az Országos Stefánia Szövetség az 
anyák és csecsemők védelmére.

Az Országos Stefánia Szövetség az| 
anyák és csecsemők védelmére, mint tár
sadalmi szervezet 1915-ben alakalt meg 
azzal a céllal, hogy az ország területén 
az anya és csecsemővédelmet megszer
vezze és szolgálja. 1917-ben a kormány 
az anya és csecsemővédelmet állami fel
adatnak ismerte el és végrehajtásával 
szövetséget bízta meg. Az anya és cse
csemővédelem célja, a csecsemőhalandó
ság csökkentését és ennek révén a nem
zet számbeli megerősítését elősegiteni. E 
célból propaganda akciót fejt ki, tanfo
lyamokat és ismertető előadásokat, kiál
lításokat és iskolai ünnepélyeket rendez, 
melyeknek során igyekszik az anya és 
csecsemővédelem tudnivalóit a köztudatba 
átvinni. Népszerű kiadványokat, röpirato- 

| kát, plakátokat és naptárt ad ki, vetitett 
és mozgóképekkel előadásokat rendez. 
Védőnők, gondozónők képezésérc inter- 
nátussal egybekötött tanfolyamokat tart 
fenn. Védőintézeteket állít fel, az anyák
nak tanácsadás -és a csecsemőgondozása 
céljából. Tejkonyhákat, anyaotthonokat, 
szülőházakat, csecsemőkórházakat és labo
ratóriumot tart fenn, anya és csecsemő
védelmi múzeumot létesít és közreműkö
dik az állam és városnak a gyermekvé
delem körébe eső hatósági és társadalmi 
tevékenységében. Az Országos Szövet
ség élén gróf Apponyi Albert vezetésé
vel az elnökség és az igazgatótanács áll. 
Központban az igazgatóság mellett védő
női iroda áll fenn és ezenkívül huszonöt 
ágyra berendezett gróf Apponyi Albert 
anyaotthon szolgál a szülőintézetből ki
kerülő hajléktalan anyák és csecsemők 
befogadására. A gondozott csecsemők 
mesterséges táplálására központi tejkony
hát és ezen felül külömböző tanfolyamo
kat, laboratóriumot és muzemut tartanak 
fenn. Az országos szervezetben ezidő 
szerint kilencven anya és csecsemőinté-

szovietek köztársaságának. A könyv csupa 
érdekes dolgokat tartalmaz, amit eddig 
nem volt módunkban megtudni. E célból 
leközöljük egy pár fejezetnek csupán a 
címét, hogy olvasóközönségünk Ízelítőt 
kapjon abból a sok-sok érdekes do
logból, amit a kötet tartalmaz. Lenin- 
grád a fehér cárok haldokló fővárosa. 
A múzeumoknak , átalakított temp
lomok A proletáriá tus helyzete. 
A Nisnij Novgorod-i vásár. Az áruhe
gyek. A német iparcikkek már a Nisnij 
Novgorod-i vásáron vannak. Moszkva, a 
vörös cárok fővárosa, a szovjet felleg
vára. A népbiztosok fészkei. A szovjet 
hiradó film. Katonai őrségváltás a Kreml
ben. A volt arisztokrácia és burzsoázia. 
Egy moszkvai bérház képe. Egy szocia
lizált kereskedői ház és egykori tulajdo* 
nosának mai helyzete. Lenin sirja. A cári 
ékszerek. Az uj szovjet burzsoázia. Vér
hassal egy szovjet kórházban. A kereseti 
viszonyok. Koldusok és prostituáltak tö
mege az uccán. Párisba beillő ékszerüz
letek a Kreml körül. A hulladékban ke
resgélő régi burzsuák. Pénzváltás az is
tentisztelet alatt. Beszélgetés egy magyar 
vörös katonával a határon, stb. stb. így 
csak ízelítőt adtunk a hatalmas kötet pár 
fejezetéből és meg vagyunk róla győződve, 
hogy az az olvasóközönség, aki ilyen dol
gokat szívesen olvas, sohasem kapott ér
dekesebb, lebilincselőbb könyvet a kezébe. 
Megrendelhető a Világirodalom könyv
kiadó vállalatnál, Budapest, IV. Magyar 
ucca 40. levelezőlapon. A könyv ára gyö
nyörű kiállitásben 87.500 K. A rendelést 
utánvéttel Küldi el a kiadó.

Légrády Béla ünneplése Meg
emlékeztünk arról a nagy kitüntetésről, 
amely Légrády Béla karancsberényi föld
birtokost érte gazdasági főtanácsossá tör
tént kinevezése folytán, F. hó 26-án várme
gyénk főispánja Dr. Sztranyavszky'Sándor 
nyújtotta át kedves ünnepély keretében 
Karancsberényben a kitüntetésről szóló 
okmányt. A lapujtői dalárda éneke után 
elsőnek főispánunk üdvözölte a megha
tott földbirtokost, kiemelve beszédjében 
mindazokat a nemes tulajdonságait, ame
lyek érdemessé tették és kijelölték a leg
nagyobb kitüntetés'elnyerésére. A vitézi 
telek’adományozása, a Horthy és egyéb 
segélyakciókban való bő részvét, Salgó
tarján nyomorakcióinak erős támogatása 
s gazdaságának mintaszerű vezetése. Be
fejezésül a főispán gyönyörű szavakban 
hivta fel a falu népét szeretetre, ragasz
kodásra a földésur, a magyar lélek ős
hagyományai, Istenhez és házához. A ki
tüntetett köszönő szavai után a falu gaz
dái, a munkásai, gazdaságának alkálma-

| zet, védöintézet, tiz tejkonyha, két szülő
ház, egy anyaotthon, két bölcsőde és 
három tejkiosztó működik.

A szervezet működése eddig főleg 
a munkásosztályra terjedt ki, most már 
azonban a tisztviselői kar és a közép
osztály elszegényedése folytán működése 
erre az osztályra is kiterjedt. Ma már 
nyolcvannégy fiókszövetség, szazhatvan- 
egy orvossal és háromszázhetvennégy vé
dőnővel működik. Az országos anya és 
csecsemövédö-szervezet az országos Fa
luszövetséggel karöltve húsz vándorkiál
lítást rendezett és ezenkívül mintegy har
mincnégy városban és községben tartott 
védöintézetek és íiókszövetségek utján 
gyermekvédelmi ünnepélyeket és egyéb 
ismeretterjesztő előadásokat. Az anyavé
delmi intézetek az 1924. évben 8.877 ter
hes nőt vett gondozásba és a szülöinté- 
zetbe szülésre 2 840 nőt utaltak be. A 
védőintézetek 8419 csecsemőt és kisdedet 
vettek gondozásba. A védőnők összesen 
425.566 látogatást végeztek szülőnők kö
rül. A védöintézet 2425 csecsemő ke
lengyét utalt ki. Ruhaneműk, táp-szer és 
jutalmak kiosztásán kivül 863 esetben 
szülészeti vándorládát utalták ki. A vi
déki védőintézetek 5.512 esetben jártak 
el az anyák szociális eseteiben. Védő
intézeteknél a népjóléti és munka
ügyi miniszterimmel egyefértöleg a szö
vetség megszervezte az anyák iskoláit. 
Az anyák részére ismeretterjesztő előadá
sokat rendeztek. A gróf Apponyi Albert 
anyaotthon 230 hajléktalan anyának adott 
csecsemőjével együtt menhelyet, 2583 
gondozási nappal. A központi hollandi 
diszpanzer 294, vegyesen és mestersége
sen táplált csecsemőt gondozott 1889 
rendeléssel, akik közül hét halt el. A köz
ponti tejkonyha a vegyesen és mester
ségesen táplált csecsemők részére kiszol
gáltatott 116.105 adag tejkészitményt.
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ezernyi főből álló tömeg az utolsó szóig 
tisztán megértett, mert a beszédeket me- 
gafon továbbitolla. Pünkösd hétfőjén 
különféle helyen a különféle kongregá
ciók tartották üléseiket s este 8 órakor 
az Erzsébethidnál ismét gyülekező volt 
az ünnep fénypontjához a gyertyás kör
menethez. Vagy 15 ezer kongreganista 
indult el égő gyertyával a kezében, M^- 
gyarqrszág Patronájával uj kegyhelyéhez 
a gellérthegyi lurdi barlanghoz. A szikla 
kápolnában rövid ajtatosság volt, mely 
után az összes kongreganisták a lurdi 
himnuszt szüntelen énekelve elvonultak a 
mübecsü Mária szobor előtt.

A Mária kongregációkban merült 
fel először az eszme a gellérthegyi kegy
hely felépítésére és a buzgó kongrega
nisták mégis valósították. A sziklaká
polna kész, fel is szentelte Pünkösd va
sárnapján a hercegprímás. Mindennap 
van ott szentmise, gyóntatás és áldozta- 
tás. Az Oltáriszentségben élő ur Jézus 
állandóan és szüntelenül ott engeszteli 
reánk s romlott hazánkra haragvó meny- 
nyei Atyját s a Patrona Hungáriáé fehér 
márvány szobra is mcgelevenül s értünk 
imádkozó Boldogasszonyé magasztosul! 
Csak mi is járjunk oda őseink tiszta 
hitével, erős bizalmával könyörögni és 
sírni: Siratni vétkeinket, mert számosak 
és vörösek, mint a skarlát és karmazsin ; 
Könyörögni hazánk ezeréves határaiért. 
Oh tán úgy lenne ahogyan azt az egyik 
szónok óhajtotta, hogy a gellérthegyi 
lurdi kápolnában a csodás meggyógyulás 
első.emlékeként: Magyarország hagyhatná 
ott csonkaságának mankóját.

Gyermekestély 'az 
Acélgyárban.

Az Acélgyári iskola tantestü
lete újabb sikerrel gazdagította az 
eddig is végzett szép munkáinak 
sorozatát szombaton, 29én este. 
A gyermekmüvészet minden ágában 
megcsillogtatták a szeretettel 
végzett komoly munka szépsé
geit. A kis dalos ajkak szárnyaló 
harmóniáját, a mesék boldog vilá
gát, a nemzetszerető, nagy remé
nyekre jogosító levente szavakat pe 
regtette egymás után a műsor, hol 
vidámságot kényszerbe az ajkakra, 
hol meghatottsággal telítve meg a 
sziveket. A tantestület élén agilis 
igazgatójával büszkén tekinthet mun
kájára, amelyet megérteni és érté
kelni oly kevesen birnak.

A Barthó Dániel vezette 111 
osztály énekkara nyitotta meg az es
tét meglepően kidolgozott, fegyelme
zett előadással. Utána Policsányi 
Jenő tanonc szavalta el Czinka Pan
nát nagy megértéssel. A szavalat 
szépségét azonban legszebben a ki
séret domborította ki, amelyet zon
gorán Zorkóczy Erzsébet, hegedűn 
pedig Oláh Sándor játszottak a ku- 
ruczkor zeneköltészetének mindent 
megértető visszaadásával. Major S. 
M. „Mes,eM cimü tündérjátéka volt 
az est következő kedves száma. Az 
egyszerűségében kedves álommese 
szereplői között is néhány valóságos 
színész tehetséget fedeztünk fel akik
nek játéka már a betanitók fárad
ságos munkáján túl is csillogtatták 
a jövendő tehetséget. Károly Micike, 
Liptay Jenő oly otthonosan mozog
tak a meseöltöztette színen, hogy 
ez csak a gyermek egyéni kvalitá
saira mutathat. De minden szép volt 
kedves, naiv és mégis megkapó, mint 
az „igazi" mesében. A manók Lip
tay Jenő, Mayer Vilmos, Honzig 
László, Csurda Kálmán, Rigó Dezső, 
Viszovszky Rezső; Károly Micike 
Mancija, Puskás O. Évije, Károly 
Babi Jucija, Fridrich A. Erzsókja, 
Pojedák M. Tercsije, Barthó llus 
Rózsája, Paravicini M. zengő bo- 
kórja, Budki Erzsébet tündér király
nője, a tündérek Szántay Olgica, 
Nemencz Juci, Dornyay Margit, Fe- 
rencsik Klárika, Varga Ella, Szlifka 
Ica, Wajner Lili és a prológot mon

dó Boros Hedvig; csak úgy csillog 
tak a gyönyörűségtől égő szemek 
és ezüstös tündérruhák, majdnem 
úgy mint a büszkeségtől a hallgató 
szülők szeme-

A műsor következő három száma 
már a komoly világba vezetett ben
nünket, ahol a haza szent imádsá
gát imádkozta minden és mindenki! 
Dr. Visnyovszky Rezső tanfelügyelő 
örökszép, izzó magyarságu versét 
„Adj nekünk kardot4 címűt szavalta 
Hegyesi Gyula ip. tanonc bele-bele 
markolva az érzések tömegébe. A 
Bedő Albert által vezényelt V. oszt, 
énekkara énekelt közvetlen kedves
séggel egy népdalegyveleget, hogy 
utánná a nKis leventék* cimü irre
denta játékban gyönyörködjünk. A 
mind nagyszerűen játszó kis leven
ték közül, kiragadjuk Filo Jenő és 
Korányi György, bátor talpra

esett játékát s a fafegyverekkel elő
adott tornagyakorlatot, a zászlóra 
való megkapó esküt. Betanítójuk 
Nagy Béla minden dicséretet meg
érdemel. A befejező élőkép össze
állítása, elrendezése, megkapó volt. 
Hungáriát Papp Irén személyesítette 
meg a körötte levő angyalkák Hor
váth Írónké, Kőnig Erzsiké, Berceli 
Klárika, Skultéti M. s a nagy tö
meg cserkész levente és magyar ru
hás leányka színezték ki a kívánt 
és elért hatást. A Hiszekegy fensé
ges akkordjai után még egy tanító 
filmet is kaptunk ráadásnak.

A fényes nagyszámú közönség 
jó érzéssel, megelégedéssel, az ily 
iskola iránti őszinte szeretettel el
telve távozott az előadásról, amely 
sem rövid, sem hosszú de minden 
íéleképen szép és bájos volt.

Sz. I.

A Salgótarjáni Leventék ünnepe.
A hetek óta folyt előkészületek, lel

kes előmunkálatuk élén vitéz futásfalvi 
Pál Imre járási testnevelési felügyelő ál
lott, akinek kitűnő érzéke, nagy látóköre, 
sportszeretete és szervező képessége 
eleve biztosították a f. hó 3-án lefolyt 
Levente ünnepély sikerét. Pál Imre nem
csak a hivatali készséget, de a szív, a 
Levente ügyért nemesen érző szív egész 
hévét vetette latba, hogy a Levente ügy
nek Salgótarján és vidékén is híveket, 
barátokat, támogatókat szerezzen. .Egész 
képességét működésbe hozta, hogy Sal
gótarjánban a szép, a nemes sport meg- 
kedveltetését elő segitse, oly tábor tobor
zása által, amely a nemes sportok, az at
létika és tömeg torna fejlesztése révén 
az ifjúság ideális testnevelésének a vidé
ken is záloga lehet.

E törekvésnek tudhatjuk be, hogy 
nagy költséggel és fáradsággal Magyar
ország legelső tornászcsapatát a Budai 
Torna Club hölgy és férfi tornászcsapa
tát hozta le, hogy mintának, követendő 
eszménynek a salgótarjáni közönség és a 
salgótarjáni Leventék előtt bemutassa. 
S e várakozás valóra is vált mert a S. 
B. T. C. Pályáján délután bemutatott 
szebbnél szebb gyakorlatok és csoport
tornák az összegyűlt közönségből csak 
bámulatot s lelkesedést váltottak ki. '

A pályán valósággal Salgótarján 
egész társadalmát láthattuk, élén a város 
polgármesterével Dr. Förster Kálmánnal 
és Paravicini Jenő alezredes állomás-- pa
rancsnokkal. Á vállalatok igazgatói, ve
zetőitől körülvéve meg ismertük péter- 
falvi Molnár Dezső altábornagynak, mint 
a M. A. Sz. diszelnökénck magyaros de
rűs arcát és Barttaffy József alezredest. 
O. M. T. tanács III. szakbizottságának el
nökét.

A budai tornászok a legszebbeket 
mutatták. Felvonulásuk megjelenésük már 
maga volt az Ígéret. A közös szabadgya
korlatok, a lovon, korláton és nyújtón 
végzett bámulatos precizitásu szertorná- 
zás a magasabb torna szépségeit vará
zsolta elénk, még a hölgycsapat zenére 
bemutatott ritmikus gyakorlata bámulatba 
ejtett graciozitásával és tökéletes össze- 
tanulásával. A vezetést Dürmayer Gusz
táv és neje szül. Kecskés Gizella torna
tanárok látták el egyénileg is elsőknek 
mutatkozva csapatukban. •

A rendezőség a Himnusz után két 
gyönyörű virágcsokorral kedveskedett a 
hölgy tornászoknak. A pályán 
pedig az B- T. C. I. amatőr csapata mér
kőzött a Salgótarjáni Leventék válogatott 
football csapatával. Az eredmény változa
tos játék után; félidőben a pestiek javára 
2tl, a játék végén 3:3.

A lelkes közönség ezután felvonult 
az acélgyári Olvasóegylet helyiségeibe, 
ahol a befejező része folyt le a nagysza
bású tornaünnepségnek.

Félnyolcra járt már az idő, amikor 
a 3 boxolópár megkezdte izgalmas iskola- 
boxolását. A pehely, közép és nehézsú
lyú párok egymás után mérkőztek. A 
nagy biztatással kisért mérkőzés után az 
acélgyári cserkészek előadták a „Tria
non" c. 3 felvonásos irredenta színmüvet. 
A kitűnő előadás nagy tetszést aratott 

Íés szép elismerési hozott a sokat fára
dozó Borbás István tanítónak, aki a da
rabot la betanította.

Előadás alatt bent a tisztikaszinó 
tornatermében egy szükebbkörü bankett 
volt, melyen az első felköszőntőt a sal
gótarjáni rendezőségre Molnár altábor
nagy mondotta, aki a B.T.C alapitó 
tagja és ma is lelkes irányitója. A salgó
tarjániak nevében vitéz Pál Imre ny.őrnagy 
válaszolt, szeretettel üdvözölte a kitűnő 
B.T.C. gárdát; majd Dr, Förster Kálmán 
polgármester köszöntötte a budapesti 
vendégeket a város nevében. A B.T.C. 
részéről még egy beszéd hangzott el, 
majd asztalbontás után táncba kezdett a 
társaság, amely azonban nem tarthatott 
sokáig, mert az éjféli vonattal visszatér
tek a kedves pestiek a fővárosba, akik a 
polgármester invitáló szavára lelkesen 
Ígérték meg, hogy jövőre is ellátogatnak 
városunkba.

A színdarab után, az ajándékozás 
folytán összegyűjtött tárgyak tombola 
sorsolása következett majd a nagy terem
ben táncra perdültek a mieink s reggel 
négy óráig mulatott az ép testű ifjúság 
amely ép lelkének már oly sokszor adta 
tanujelét s hisszük is, hogy a nemes 
sport, nemes nemzedéket fog teremni.

Az egész ünnepély és az estély si
kerét mindenesetre nagyban elősegítette, 
hogy Pál Imre mellett oly segítő társ 
működött mint Borbás István, aki a szín
darab betanításán kívül az elhelyezés és 
a rendezés fáradságos munkájának ezer 
apróságában dolgozott. A kedves fogad
tatásért viszonzásul a B.T.C. Pál Imrének 
a jubiláns díszjelvényét, Borbás Istvánnak 
pedig a jubiláns jelvényt adományozta.

Nem fejezhetjük be beszámolónkat, 
hogy dicsérettel ne szóljunk városunk 
hölgyeinek áldozatkész munkájáról, akik
nek nagy érdeme van a tombola tárgyak 
összegyűjtése és egyáltalán az estély ben
sőségessé tételében. Liptay B. Jenő az 
acélgyár igazgatója csak megismételte 
kedves vendéglátó készségét mint mindig 
amidőn ily igazi magyar ügyről van szó.

A három nagy vállalat, az acélgyári, 
a bánya és a hirschgyári egyébként is 
megtettek mindent megtehető!, ami az 
ügy érdekében tehető volt.

Mind e szép vonások megemlítése
kor azt sem hallgathatjuk el, hogy a 
közönség egy része, amely eddig sem 
nagy jóindulattal nézte a levente moz
galmat, most is távolmaradt Salgótarján
nak összefogásától.

Mindenesetre Salgótarján gazdagabb 
lett egy szép délutánnak és estének em
lékével. Újra talált lakói között néhány 
csendben, de annál nagyobb belső ered
ménnyel küzdő, működő, a magyar jövő
ért dolgozó jó lelket. Sz. I. >

Tanfelügyelői látogatás. Dr. 
Visnyovszky Rezső kir. tanfelügyelő má
jus hó 28 és 29-(ti hivatalos látogatást 
tett a Rimamurány- Salgótarjáni- Vasmű 
Részvénytársaság acélgyári és salgóbá- 
nyatelepi iskoláiban. A látottak és tapasz
taltak felett a legnagyobb megelégedé
sének adott kifejezést és elismerését nyil
vánította a felsőbbség előtt, Különösen 
kiemelte az uj tanterv mintaszerű, min
den tekintetben, helyes feldolgozását, 
alapos kivitelét és az iskolán kívüli nép
művelés nagyszerű munkáját, melyet a 
tanítótestület kifejt, amiről meggyőződést 
szerzett a tiszteletére rendezett magas 

'színvonalú gyermekestélyen is.

Hírek és különfélék.
ŰRNAPRA... Miféle űré ez a nap? 

Azé, aki az éleinek és halálnak ura, aki 
ura az égnek és földnek, aki szerelő gon
dossággal ura minden embernek; aki
hez keservei és vigasztalan szenvedései 
közölt az is aki máskor sohasem mondta, 
igy szól, „En Uram én Istenem'. ‘ Az Ol
táriszentségben élő s minket szerelő Is
tennek, Jézus Krisztusnak ünnepe ez1 
IV. Orbán pápa tette parancsolt ünnepé 
1264 ben Eddig nem érezték hiányát,; 
mert idáig nem akadlak emberek kik ' 
Jézusnak valőságos jelenlétéi az Oltári- 
szentségben tagadók volna. Ennek 
a mozgalomnak ellenhatásaként fakadt 
ki a kalh hívők szereidéből a mai ünnep. , 
Az ünneplés kimagasló pontja a körme- . 
net Nem egyházi előírás, hanem a szo
kás honosította meg. Az utcák, melyeken 
a körmetfel áthalad zöldlombokkal ésvi- , 
ragokkal van díszítve,[(Érdemes megnézni . 
a budaörsi urnapi körmenetet, ahol pá
ratlan pompái fejtenek ki a hivő svábok.) 
Négy külömböző helyen — a világ négy 
tája szerint, — annak jeléül, hogy Isten ' 
igéjét mindenfelé hirdeti az Anyaszent- 
egyház — lonibsátrakal állítanak fel, 
ahol egy-egy evangéliumi részi olvasnak 
fel, melyek Jézusnak valóságos jelenlété
ről az Oltáriszentségben szólnak Ezek 
után mindig áldást ad a pap! örven
dezzünk e napon a hit diadalának és 
az .örök szeretet1* misztériumának: „Bo
ruljunk le és rettegve imádjuk e szent
séget, mint igaz istenséget.“ (— pp —)

Közjegyzőváltozás. A napok
ban foglalta el helyét uj, közjegyzőnk 
Dr. Samassa János volt országgyűlési 
képviselő, akinek értékes személyiségével 
ismét nyert városunk közélete. Hivatala 
az eddigi helyen van.

Bucsuzás. Elköltözésem alkalmá
ból ezúton mondunk búcsút azon jó is
merőseinknek kiktől személyesen már 
nem búcsúzhattunk. Dráskóczy László 
és neje.

A magyar színészet válsága. 
A mostani súlyos gazdasági viszonyok 
között a szinésztársadalom az amelyet leg
nagyobb mérvben súlyt a kérlelhetetlen 
nyomorúság. A Miklósy színtársulat, amely 
igazán nivós előadásokat produkál nap
nap után, immár egy hónap óta működik 
városunkban a lehető legnagyobb nélkü
lözések közepette. Hivatalos elszámolá
sukból alkalmunk volt meggyőződést sze
reznünk arról a szomorú tényről, hogy az 
elmúlt egy hónap alatt egy egy kardalos 
540 ezer koronát s a legnagyobb fizetésű 
tagok (mint a primadonnák, igazgatónő, 
bonvivánt) 1.398 ezer koronát kerestek. 
Nem tévesztendő el szem elől hogy a 
s inészek csak lakásokért 4 —600.000 ko
ronát fizetnek havonta. Ez a kis statisz
tika mindennél világosabban beszél. A 
társulat tagjai kétségbeesve várják segély 
iránti kérvényük kedvező elintézését ame
lyet egy héttel ezelőtt nyújtottak be a 
városi tanácshoz. — Felhívjuk a t. kö
zönséget, hogy ne vonja meg megérde
melt támogatását a színészektől. Aki meg
tekintette a Királyné rózsáját, a N évtelen 
asszonyt stb. meggyőződhetett arról,hogy 
kiváló művészekkel rendelkezik a társulat, 
élén özv. Miklósy Gábornéval a nagy 
tragikával, — Junius 9-én szerdán Rákosi 
Jenőnek a Nemzeti színházban most fel
újított világhírű drámája a „Magdolna" 
kerül színre. Özv. Miklósi Gáborné juta
lomjátékául.

A salgóbányatelepi Olvasó
kör. folyó hó 12-én este 8 órai kezdet
tel Salgóbányán, az irodaépületben levő 
felolvasó teremben, a salgói kápolnaalap 
javára táncmulatsággal egybekötött mű
kedvelői előadást rendez. Szinre kerül 
Géczy István „Gyimesi vadvirág" cirftü 
3 felvonásos népszínműve. Belépt'dij I. 
hely 25 ezer kor. II. hely 20 ezer kor. 
állóhely 15 ezer kor. Jegyek előre vált
hatók Hercsik András olvasóköri gaz
dánál.

Magas kitüntetés. A f. hó 1-én 
kelt 13 sz. Honvédségi Közlönyben ol
vassuk, hogy magas kormányzói elhatá
rozás alapján Paravicini Jenő m. kir. al
ezredesnek városunk állomás és a 7. sz. 
kerékpárzászlóalj parancsnokának magas 
kitüntetés jutott. A Kormányzó ur öíő- 
méltósága a kiváló alezredesnek, parancs
noknak és katonának a Nemzeti Hadse
reg megalakulása óta különböző beosz
tásokban a Nemzeti Hadsereg és a m. 
kir. Honvédség íelépitése, fejlesztése 
körüli hazafias buzgalommal teljesitetl 
kiválóan eredményes és különösen hasz
nos szolgálatainak elismeréséül a IV. oszt. 
Magyar Erdemkeresztet adományozta.
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zottai és erdészei köszöntötte fel az ün
nepeltet. A kedves ünnepélyt este csa
ládi jellegű vacsora zárta be.

Hősök ünnepe Zagy vapálfal- 
vád. Lélekemelő ünnepség színhelye volt 
május hó 30.-án a zagy vapálíalvai temető, 
hol a hősök szobránál sok ezerre menő 
tömeg igazi mély áhítattal lélekben meg
rendülve, könnyes szemekkel rótta le há
laadóját a különféle harctereken elesett 
hősök emlékének. Pont 10 órakor kezdő
dött diszes sátorban a tábori mise, melyet 
Demeter Bertalan segédlclkész mutatott 
be az egek Urának, majd evangélium 
után hatalmas, hazafias erőtől duzzadó, 
szép, kerekded beszédben méltatta a 
nap jelentőségét. A szentmise tartama 
alatt a bányatársulati iskola vegyeskara 
és az alsófalusi állami iskola énekkara 
adott elő felváltva szebbnél-szebb egy
házi és hazafias énekeket. Majd az isko
lák ünnepsége következett hazafias da
lokkal és szavalatokkal. Külön meg kell 
itt emliteni Steinhüber László állami ta
nító mélyen átgondolt, magas szárnya- 
lásu, hazafias hévvel előadott szép be
szédjét, -mely a közönség érdeklődését

és osztatlan figyelmét mindvégig lekö
tötte. Az énekszámokat itt is a fentem- 
litett két iskola dalárdája látta el. Az 
ünnepségen résztvetteki a község tiszt
viselő kara élén a képviselőtestület, a 
kotyházi, alsó-felsofalusi és bányatelepi 
iskolák növendékei, a leventeszázad, a 
sportegyesületek és még Baglyasaljáról is 
sokan. Az ünnepséget a két sportegye
sület és a leventeszázad 15 fiatal embe
réből megalakított 1000 méteres staféta
futás fejezte be, melynek első 3 beérke
zettje abban a kitüntetésben részesült, 
hogy a hősök szobrára koszorút tehetett. 
A koszorúkat beérkezésük Sorrendjében: 
Markovich György, Szőke József és 
Csongrádi László helyezték a nősök sír
jára. A fényesen sikerült ünnepségről 
mindenki a megmásíthatatlan végzetben 
megnyugodva, egy kellemes nap emléké
vel távozott megszokott, csendes ott
honába.

Értesítés. A Magyar Asszonyok 
Nemzeti Szövetsége, jövő hét folyamán 
Kiss Károly központi főtitkár részvételé
vel taggyűlést fog tartani, melynek pon
tos idejét a tagokkal tudatni fogja.

A Hősök emlékünnepe.
A kegyelet, az el nem múló hála 

és szeretet, a hosszú és véres háborúban, 
vagy az ott szerzett betegségek követ
keztében elhunyt hősök emlékére, köte
lező nemzeti gyásznappá, egyben a hő
sies erények ünnepévé avatta az év má
jusának utolsó vasárnapját. A tavasz leg
szebb napjaiban a visszaemlékezés fáj
dalmas ünnepén a jövő feltámadásnak 
boldog érzetét lopja a szivekbe a tavaszi 
szellő és a szép ünnepség programjának 
mindenegyes száma. — Városunkban 30- 
án, vasárnap délelőtt 10 órakor a min
den templomban megtartott istentisztelet
tel kezdődött az ünnepség, ahonnan lo
bogók alatt, vagy csoportokban, a piac
téren levő Hősök szobrához vonult a 
magyarság. A példás rendben elhelyezett 
egyletek, testületek, katonaság, a virág
díszben álló szobor körül mélységes 
csendben várták az ünnepség kezdetét. 
A bányatársulati zenekar Hiszekegye 
után Korányi György elemi isk. V. o. 
tanuló „A halottak már visszajárnak" c. 
hatásos szavalata következett. Majd az 
acélgyári dalárda aratott nagy sikert mű
vészi énekével, mely után az ünnepi szó
noknak, Molnár László főgim. tanárnak 
klasszikus szépségű beszéde következett. 
Beszédét a „Szobor vagyok, de fáj min
den tagom...1 c. költemény hatásos sza
vaival kezdte. A magyar katona rendü- 
letlenségét, tenger szenvedését megrázó 
erővel festi meg. A tiszta erkölcs és ra
jongó hazaszeretetre lehet csak építeni 
nagy szükség van ma a hitre, kemény
ségre és gerincre.

Megjelöli az utat, melyen a tanuló
ifjúságnak haladnia kell. Figyelmezteti a

Mártírok ünneplése Zagyva
rónán. Zagyvaróna község lakói s isko
lai növendékei a körülötte levő telepek
kel együtt, f. hó 30-án áldoztak kegye- 
letes szívvel a világháború vértanúinak 
emlékére. Az ünnepély a temetőben volt 
s szent misével kezdődött, melyet Kva- 
csák Gyula nyug, tábori ezredes lelkész 
mutatott be a Mindenhatónak. A közön
ség azután a sirkertbe pihenő hadiévek 
halottjainak dombja körül csoportosult, 
ahol a beszédet Vadkerthy Béla vízvá
lasztói btársulati tanitó lapunk munkatársa 
mondotta. — Gondolataiból néhány virág
szálat közlünk: összesereglettünk e csön
des ,akáclombos temetőben...mi hegyek 
között vivődő kicsiny falucska lakói, hogy 
a hála és a csodálat nefelejcs koszorúját 
helyezzük le e dombra, mely nekünk 
azokat a vértanukat jelenti, akik 1914— 
1919-ig künn a hadak véres utjain hal
tak el... Tőlünk gazdagabb községekben 
hatalmas emlékoszlopokat emeltek a hősi 
halottak tiszteletére. Mi szegények va
gyunk, nekünk csak e mezei virágból 
ékes sirhant áll rendelkezésünkre, hogy 
sziveinket feléjük irányítsuk De ezekből 
is a hősök szelleme szól; azt mondják: 
„Tanuljunk, dolgozzunk, hogy külömbek, 
műveltebbek legyünk a minket környező 
népeknél. Akkor a hazaáruló cseh, az 
eskűszegő román, az orgyilkos rác uralma 
megdől s mienk lesz újból az ezeréves 
szép haza, a dicső nagy Magyarország." 
Ezután aktuális szavalatok énekek hang
zottak el, melyben a gyermekek megle
pően tökéleteset gyönyörkődtetőt, könny

felnőtteket, hogy csak addig ünnepelje
nek, mig nincs okuk a Hősök szelleme 
előtt szégyenkezni, ha az eszményt és 
irányt, melyet ők jelöltek meg, követik. 
A katonákhoz szól még lelkesítő szavak
kal, mondván „... véresen és megtépetten 
visszahozhatjátok a zászlót, de becstelenül 
— sohal nem, mert: Sehonnai bitang ember, 
ki majd ha kell halni nem mer, Kinek 
drágább rongy élete, mint a haza becsű- 
lete.“ A minden tekintetben nagyszerű 
szónoklat hatása igen nagy volt. Okoli- 
csányi Márta polg. isk. 111. o. t, „Hajnal 
vagy alkony" c. költeményt adta elő ki
váló készséggel; majd újból az acélgyári 
dalárda gyönyörű énekszáma következett. 
Szemző Gyula honv. szakaszvezető: „Ke
resztfa lett hazánk" c. költeményt sza
valta el drámai erővel, mely után a bá
nyazenekar kiváló együttese a himnuszt 
játszotta el. Az ünnepségnek szokatlan és 
szép befejezése a kegyeletes stafétáknak 
a beérkezése volt, akik a trianoni határ
ról futottak le a hősök szobráig, ahol 
négyen koszorút is helyeztek el.

A következő sorrendben érkeztek 
be: Zelenka Pista koszorúval, Omaszta 
Lajos, Takács Sándor koszorúval, Jakus 
István, Gyurcsik Sándor koszorúval, Géczy 
Lajos koszorúval, Hinel Pál és Jancsár 
Sándor. Végül a csapatok a zenekar 
hangjaira elvonultak a Hősök szobra előtt, 
amelyre a tanulóifjúság elvonulás közben 
virágot hintett.

A szobor áll mementóként hideg
ben, melegben, világosban, sötétben egy
forma keménységgel, cserfagallyas öklé
vel a trianoni határ felé mutatva, fél 
kardját végső sujtásra készen tartva 11

fakasztót, de egyben vigasztalót is nyúj
tottak. A zagyvarónai „önkéntes fúvós 
zenekár isM ez alkalommal mutatkozott 
be s nemzeti imáinkat játszotta dicséret- 
reméltóan. Az szép ünnepély összeállítása... 
Galbács Gyula és Dörner Olga érdeme.

Ami munkásaink Keresztény 
Szocialista testvéreink Vasas Dalkörének 
műkedvelő gárdistái Pünkösd vasárnapján 
este az Omilyák-féle vendéglőben, tánc
cal egybekötött műkedvelői előadást ren
deztek. Előadták: „Szigligeti Ede „A 
Cigány" cimü eredeti 3 felvonásos gyö
nyörű dalokkal fűszerezett kiváló népszín
művét. Dacára annak, hogy az előadás 
idejében a „Színészek" is játszottak s 
s ugyancsak népszínművet adtak elő még's 
zsúfolásig megtelt a .Messzesalatti* mű
kedvelő szinház...A fiatal szereplők né
hány órára visszavezették a nézőket a 
a magyar élet őserejü forrásához a falu
hoz, ahonnan buzog nemcsak a változatos, 
igazi magyar élet, hanem az igazi humor is. 
A jól sikerült előadást Obiak Antal készí
tette elő. Súgó Fekete Árpád volt.

Vojtassák Sándor emlé
kére. Úgy gondoljuk, hogy élete delén, 
férfi korának határán, hirtelen és várat
lanul elhunyt „Katholikus lelkészünknek 
emlékére meg kel konditanunk szerkesz
tőségünk harangjait", hogy vigye hírül 
Salgótarján és Czered minden vele egy
kor imádkozó hívének; hogy emlékére, 
künn a temetőben, hozzá mint lelkészhez, 
mint hitoktatóhoz mint tábori paphoz, 
mint minden nemes és szép ügyért lelke

sülő polgártárshoz, méltó emléket szeret
nénk állítani a salgótarjáni sirkertben. 
Emlékkeresztnek a felállíttatásához fel
kérjük s felhívjuk Salgótarján és Czered 
minden katholikusának anyagi és erköl
csi támogatását; Vegyék kezükbe azok, 
akiknek módjuk van hozzá a gyűjtés foly
tatását. Mi örömmel számolunk be esetről- 
esetre az eredményről.

Madarak és fák napja. Minden 
évben visszatérő kedves tavaszi ünnepe 
az iskoláknak. A gyermekek zsibongó 
hada az erdők hüs lombjai alá vonul, 
ahol a tavasz szépségeiről, a Mindenható 
csodálatos elevenítő erejéről, a természet 
bübájairól, növények, fák, madarak, álla
tok hasznáról beszélnek, mesélnek nevelő
ikkel és tanítóikkal...a növendékek. Ap- 
ponyi Albert gróf intenciója végtelenül 
magasztos és gyönyörű, hogy elrendelte 
az erdöszeretet, madárgondozás törvé
nyes védelmét- Vidékünk iskolái a hó 
folyamán egymásután tettek eleget a 
VKM. óhajnak a gyermekek örömére és 
boldogságára. Minden egyes esetben szí
vesen emlékszünk meg az ily gyermek 
kirándulásról, mely a nevelőoktatásnak 
fontos kiegészítő része. A napokban a 
vízválasztói btársulati népiskola növendé
kei tanítótestülete az erdészeti hivatal, 
reprezentánsának Horváth Gyula b. tiszt 
jelenlétében hódoltak a természetszeretet 
oltárán. A Csernyikvölgyi Inászó, az er
dei kápolna és Rezsőtáró tája volt han
gos a gyermekek dalától. A kápolnában 
a gyermekek az oltárt fölvirágozták s 
szép Mária dalokkal imádkoztak Magyar
ország föltámadásáért. A természetrajzi 
gazdaságtan! oktatást a nap szellemével 
kapcsolatban Vadkerthy Béla btársulati 
tanitó tartotta.

A „Gyermekelőadás Inászón" 
cim alatt megjelent közleményt legyet) 
szabad helyesbítenem oly értelemben, 
hogy nevezett telepen nem jótékonycélu 
előadás, hanem a vall.-és közokt minisz
térium rendelete értelmében Herczegh 
Ferenc irói működésének 40 éves jubi
leuma emlékére iskolai ünnepély tartatott, 
tisztán kulturális — s nem jótékony cél
ból, a megjelentektől sem belépődijat, 
sem önkéntes adományokat nem szedtünk. 
Buchticska Antal igazgató tanitó.

Tanulmányi nt és társas uta
zás Olaszországba. Az Országos 
Katolikus Szövetség zarándoklást rendező 
bizottsága elhatározta, hogy 1926. julius 
havában ifjúsági tanulmányutat és társas 
utazást rendez Olaszországba, amelynek 
prográmja a következő: Indulás Buda
pestről julius 5.én. A résztvevők megte
kintik Milánó, Genova, Pisa, Firenze, 
Róma, Nápoly, Pompei és Capri sziget 
nevezetességeit. Julius 17.-én a résztve
vők Nápolyban hajóra szállnak és a gö
rög partvidéket érintve, julius 19.-én 
Patras görög kikötővárosban, majd julius 
20.-án Gravosa kikötőben egy- egy fél
napos tartózkodás után julius 21.-én 
Triestbe érkeznek. A résztvevők Triest- 
ből julius 21.-én folytatják útjukat és 22.- 
én délben érkeznek vissza Budapestre. 
A 18 napos utazás költségei, beleértve 
a gyorsvonat! vasútjegyet és a hajóje
gyet Milánótól Triestig, a teljes ellátást, 
a szakszerű vezetést, a szállókhoz és a

pályaudvarókhoz a kocsit és a borravalót 
is, a társas utazás résztvételi dijai II. osz
tályon 6,200.000 korona. 111. osztályon 
pedig 4,200.000 korona. Jelentkezési ha
táridő junius 15. A résztvételi dijat két 
■részletben lehet fizetni. Jelentkezést elfo
gad és részletes felvilágosítást az Orszá
gos Katolikus Szövetség ad. (Budapest 
IV; Ferenciek tere 7. III. lépcső I. emelet 8.)

Két gyermekelőadásról Fel
kérték a szerkesztőséget a következő so
rok közlésére: 1) Úgy érzem, hogy ér
demen felüli kitüntetésben részesült a 
bányatelepi elemi iskola tantestülete ak
kor, amidőn a közelmúltban rendezett 
gyermekelöadásról ,A Munka" oly ked
ves, az iskola és a gyermeki lélek sze- 
retetéből fakadó, részletes beszámolót 
hozott. Hangsúlyozni kívánom, hogy ér
demünk csekély, hiszen amiként minket, 
épugy a Társulat, avagy akár csonka ha
zánk bármelyik iskolájánál működő kar
társainkat egy főcél lelkesít és késztet 
hatványozottabb munkásságra: felvértezni 
a jövő nemzedéket arra a szellemi harcra, 
amelyet az újabb véres harcok előtt meg 
kell vívnunk azokkal, akik ezeréves ha
zánk testét darabokra tépték. Előadásunk 
rendezésében a tündértáncok betanításá
val Türcsányi Magda polg. isk, tanárnő 
urhölgy is fáradságot nem ismerő buzga
lommal segédkezett, akinek hathatós tá
mogatásáért és ügyszeretetéért e lap nyil
vánossága előtt is a tantestület hálás kö
szönetét tolmácsolom. Az előadáson fe
lülfizettek: Bányaigazgatóság, Dr. Kovács 
József és Král József 100—100, Kárpáthy 
Ödön, 50, Dr. Farkas Béla és Mrász Jó
zsef 40—40, Dr. Székely Pál és Moticska 
N., valamint Obrincsák Gyuláné és 
Sztaneszku Józsefné úrnők 30—30, N. N., 
25, Szeiler Károly, Billetter Tivadar, Dr. 
Csengődy Lajos, Maróthy Gyula 20—20, 
Kuhinka Gyula és Rákos István 10—10, 
N. N., Friedmann Rezső és Tiss László 
5—5 . ezer koronát. Nemesszivű ada
kozók ezúttal is fogadják köszönetünket.

Egy hát lóra való istálló Salgó
tarjánban .Fő-ucca 408 szám alatt (sze
mély autó garázsnak is) kiadó. Érdeklődni 
lehet Sándor Nétusz vendéglősnél.

Elsőrangú teljes

Mennyasszonyi 
kelengyét 

(fehérneműeket, asztalneműeket, ágyne
műeket, vásznakat) 

előleg nélküli részlettörlesztésre 
vagy folyószámlára vásárolhat 

régi budapesti specialista cégnél. 
Kívánatra árjegyzéket mintákat ingyen 
♦ és bérmentve küldünk.

Érdeklődéseket:
„Kézimunkaiparmii vészét*4 

cimre a salgótarjáni postrestante osztályra 
küld*ni kérünk.
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Munkaalkalom és segélyezés. 
A vörös keresztegylet az elmúlt héten, 
több mint kettőezer családot segélyezett, 
kiosztásra került eddig:, kettő waggon 
liszt, 15.000 kg. szalonna és 500 méter 
vászon. A munkanélküliek elhelyezése 
folyik, az elmúlt héten 100 munkást küld
tünk el vidékre közmunkára. A ceredi ut 
építése a jövő héten megkezdődik, hol 
a nagycsaládos munkanélküliek nyernek 
elhelyezést.

Felülfizetések Holcsek An- 
talné alapra. Hercegh József, Omi- 
lyák Fioris, özv, Kluka Antalné, Kozár 
Gyula, Vchovszky István, Holcsek Ferenc, 
Dr. Polacsek Ármin, Városi Casinó, 
100—100 ezer kor. Elles Kamii és neje 
110 ezer kor. Brcuer Dezső, Billeler Ti
vadar, Liptay B. Jenő, Habéi Antalné, 
Kárpáthi Ödön, Dankő Antal, Partényi 
Béla, Gádor Lajos, D.-. Förstcr Kálmán, 
Dr. Kovács Jenő, Dr. Csengödy Lajos, 
Holcsek Antal, Kvopka István, Kovács 
Kálmán, Hegedűs Gyula, 50—50 ezer 
kor. Buchticsk?, Koháry Angyal, Zsebe 
Antal, Friedler Samu, 40 — 40 ezer kor. 
Holub József, Nagy József, Singer Gyula, 
Gergely Stella, Kuster Kálmán, Németh 
N. Tóth Gyula, 30—30 ezer kor. Dr. 
Laufer, 35 ezer kor. Kaszper Lajos, 
Barcs Károly, Csincsák. Elek, Telmányi, 
Szabó Dezső, 25 — 25 ezer kor.

Vármegyei tvh. közgyűlés. Nógrád 
és Hont közigazgatásilag egyelőre egye
sített vármegyék tvh bizottsága, m. hó 
21-én Dr. Sztranyavszky Sándor főispán 
elnöklete mellett tartotta tavaszi rendes 
közgyűlését a tvh. biz. tagok népes rész
vételével. A közgyűlésen végig lelkes 
hangulat uralkodott, melynek ünnepélyes 
szint kölcsönzött Pályi Pál vm. főjegyző 
25 éves közszolgálati jubileumának ünnep
lése. A főispán jelentette, hogy tiszti 
számonkérő széket tartott, amely alkalom
mal a vm. tisztikarnak hű, odaadó, ha
zafias munkásságáért elismerését fejezte 
ki és ezt a közgyűlés színe, előtt is meg
ismételte. Ezután ja közgyűlés országos 
vonatkozású határozatokat hozott, melyek 
közül ki kejl emelnünk Dr. Mikszáth Kál
mán és társainak indítványát, melyet mint 
a vármegye szavát a törvényhatóság egy 
.agjának kivételével egyhangú lelkesedés
sel fogadtak el. Az indítványból kira- 
Íadjuk a következőket: Nógrád és 

lontvármegyék közönsége felirattal for
dul a Nemzetgyűléshez és a m. kir. Kor
mányhoz, oly törvényes intézkedések 
megtétele iránt, amelyek a jövőben lehe
tetlenné teszik: a) hogy a- nemzetgyűlés 
üres szószátyárkodások és rendszeres 
tekintély rombolások színhelye s a nem
zeti közvélemény megmérgezője legyen, 
b) hogy a mentelmi jog, mint alkotmá
nyos szabadságjog, a felelőtlen vádasko
dások, a tekintély és nemzetrombolásnak 
alkotmányosan biztosított menedékvárául 
szolgáljon azoknak a támadásoknak, ame
lyek félreismerhetetlen célja a nemzet 
tekintélyének és jó hírnevének aláásása. 
c) Hogy a sajtószabadság intézménye 
alkalmat és módot nyújtson árrá, hogy a 
magyar nemzet legtiszteltebb intézményei 
és tekintélyei nap nap mellett az utcák 
sarába büntetlenül rángattassanak le. Eh
hez képest Nógrád és Honlvármegyék 
állásfoglalásukkal követelik a házszabá
lyoknak,'.a mentelmi jognak és a sajtó
szabadságnak, a nemzet létérdekeinek 
megfelelő megszorítását. Ezzel kapcsolat
ban a törvényhatóság egyhangúlag meg
bélyegezte a parlamenti szocialista párt
nak a belügyi költségvetés tárgyalásakor 
tanusitot| magatartását és üdvözölte Ra- 
kovszky Iván belügyminisztert, kinek po
litikai működését a vrn. fenti határozatá
val egybehangzónak és sajtópolitikáját 
az ország érdekében állónak tekinti. 
Ugyancsak több társtörvényhatóság át
iratát tárgyalva egyhangúlag üdvözölte 
Bethlen István gróf miniszterelnököt a 
frankűgyben tanúsított erélyes, kemény 
kézre valló magatartásáért és személye 
iránt rendithetlen bizalmának és ragaszko
dásának adott ismételten kifejezést. Aszere 
tetnek, nagyrabecsülésnek bensőséges ün
nepe folyt le a vármegyei közgyűlés kere
tében, jnidőn az alispán Dr. Baross József 
előterjesztést tett Pályi Pál vm. főjegyző 
25 éves közszolgálati jubilauma alkalmá
ból. Beszédében kiemelte, hogy a nehéz 
gazdasági [viszonyok a vm. tisztviselőket 
is próbára tették, de egyben sohasem 
Íáncsolhatták s ez a hazafias érzés, a no- 

ilis gondolkodás az ügyek önzetlen el
intézésében, melyet az ősi tradíciókból 
mentettek. Pályi Pál példaképül szolgált, 
akinek munkakedve a legnehezebb na-

pókban sem csökkent s mindig megfelelt 
azon követelményeknek, melyeket a haza 
vár becsületes fiaitól. Indítványozza a tvh. 
bizottság eredményes munkássága feletti 
elismerését jegyzőkönyvbe foglalja. Ezu
tán Czobor László nyug, honti alispán 
a tvh. bizottsági tagok nevében üdvözölte, 
akinek volt alkalma tapasztalni Pályi Pál 
rátermettségét, férfias akaraterejét nyílt
ságát úgy a közügyek terén, mint társa
dalmi működésében. Majd a törvényha
tóság emléktárgyát adta át, hogy ez csa
ládi klenodium legyen, mely emlékeztesse 
őt magát hivatására, a családot a családfő 
kiváló tulajdonaira. Végül őrömét fejezte 
ki a fölött, hogy az ünnepelt bár 25 év
ből csak 3 evet töltött Nógrádban, mégis 
oly testvéri szeretőiben, megbecsülésben 
részesül. Dr. Sztranyavszky Sándor főis
pán a maga részéről is azon bensőséges 
meggyőződésének adott kifejezést, hogy 
Pályi Pál rátermettségével, hűséges oda
adásával rászolgált arra a szeretetre és 
közbecsülésre, mely őt környékezi. Vége
zetül Pályi Pál meghatott hangon mon
dott köszönetét a sok jóindulatért. Ide
ális célul tűzte ki, hogy a lehető legjob
ban szolgálja a közügyét. Hűtlen soha
sem volt. Köszönetét fejezte ki munka
társainak a támogatásért, mert jó szívvel 
mondhatja, hogy ez a siker nem egyéni 
siker. A végcél és a végsiker azonban 
az integer Magyarország legyen. Az ün
nepséget délben társas ebéd zárta be.

meghívás.
Az 1989; XXIII. törvénycikk alapján alakult 
Országos Központi Hitelszövetkezet kö
telékébe tartozó Salgótarján és Vidéke 
Hitelszövetkezet mint az Országos Köz
ponti Hitelszövetkezet tagja 1926. évi ju
nius hó 20-án d. e. 11 órakor, határozat 
képtelenség esetén 1926. évi junius hó 
27-én d. e. 11 órakor a városháza ta

nácstermében

RENDES KÖZGYŰLÉSI 
tart, melyre a tagok az alapszabályok 37, 

§-a értelmében meghivainak.
NAPIREND:

1. 1925. évi üzleteredményről szóló 
jelentések tárgyalása.

2- Zárszámadások megvizsgálása és 
a felmentvény megadása.

3. Mérleg megállapítása.
4. Tiszta jövedelemről való ren

delkezés.
5. Az igazgatóság 4 tagjának vá

lasztása.
6. A mérleg ujjáértékelésével kap

csolatos igazgatósági javaslatnak és a fel
ügyelő-bizottság erre vonatkozó jelenté
sének tárgyalása.

7. Az ujjáértékelt megnyitó-mérleg 
megállapítása s ezzel kapcsolatban az 
egész tiszta vagyonnak tőketartalékba 
való helyezése.

8. Az üzletrészek névértékének és a 
tagok felelősségének újbóli megállapítása.

9. A fentiekből kifolyólag az alap
szabályok 8. §-ának módositása.

10. Netaláni indítványok.
1925. évi január hó 1-én a tagok 

száma 434 üzletrészeinek száma pedig 
1.064.431 volt, az év folyamán belépett 
198 tag 1,268.512 üzletrésszel, kilépett 
14 tag 32.020 üzletrésszel, tehát maradt 
az 1925 év végén 638 tag 2 300.923 üz
letrésszel. 1926. évi január hó 1-étől pe
dig a közgyűlést megelőző május hó vé
géig belépett 68 tag 260.750 üzletrésszel, 
kilépett 2 tag 1200- üzletrésszel, maradt 
7Ö3 tag 2,560.473 üzletrésszel.

A felügyelő-bizottság által megvizs
gált 1925. évi záró-, valamint az ujjáér
tékelt megnyitó-mérleg a szövetkezet he
lyiségében kiíűggesztettett és mindenki ál
tal megtekinthető.

Kelt Salgótarján, 1926. évi május 
hó 28-án.

AZ IGAZGATÓSÁG.
Nyomatott „A Munka" könyvnyomdában Salgótarján. - Tulajd: Vógh Kálmán.

Michelin Pneu 
gyári lerakat 

motor és kerékpár 
autófdszcrelések legversenyképe

sebben
Nagy József, Budape • 

VI. Andrássy-ut 35.st, 
Telefon: 21—97.

Hirdessünk:

A MUNKA
Politikai hetilapban!

Anyák ingyen kapják!
a most megjelent

Anyák tanácsadóját
32 oldalas füzet, mely tartalmazza:
1. A c-ccscmő gondozása és táplálása.
2. A csecsemő táplálása az elválasztása

után
X Az elválasztott 9 hónapos gyermek napi 

étrendje.
4. A gyermek táplálása 1 éves kora után.

Kérjen levelező lapom

„Emberbarát44
Budapest, X , Maglódi-ut 17. az.

(S V A Az »*EROXON“ mézea-szal-
tagol légyfogó a szeggel 20 

éve változatlanul a világ legjobb légyfogója. — 
Hossza 1 méter, szélessége 4 és fél cm. Az után
zatok egy része 65, mások pedig 75-80 cm. 
hosszúak és ezek egyrésze egy centiméterrel 
keikenyebb. Az „AEROXON“ a legnagyobb 
hőségben is megtartja 4—6 hétig a fogóképes
séget és nem folyik le a szalagról. Az utánza
tok közül sok lefolyik és már néhány nap után 
száraz. — Az „AERO*ONM iebb de nem 
drágább, mint a silány utánzat. Követelje tehát 
saját érdekében az ,,AEBOXON*4 légyfogót. 
Mindenhol kapható. Utánzatot utasítson vissza.

Magyarországi fjelárusitó:

Tolnai János Jenő
Budapest, VI. S zondy utca 73.

Telefon: L. 970 30.

^Értesítem
Salgótarján és vidéke n. é. közönsé

get, hogy

Kárpitos és fényező 
műhelyemet f. év június 1-től jelen
legi Fő-ucca 305. (Hohhauser féle 
ház) alól, Uj telep 5 sz. (Zagyvái 
rakodóval szemben) saját házamba 

helyezem át.
Késznek mindennemű kárpitos és fé
nyezőmunkát, úgy mint díványokat 
és sezlonokat. ágymatracokat, ágy
betéteket, ablakfüggönyöket, búto
rok, székek, fotelek kárpitozását, min
denfajta bőr munkát, teljes uriszoba 
berendezéseket, hintó, hajtőkocsi és 
egyéb fényező munkákat, valamint 
mindenfele javításokat és átalakítá
sokat. Kívánságra házhoz is megyek.

kiváló tisztelettel: 
Gyetvai Géza 

kárpitos és diszitő.

Salgótarján és Vidéke Hitelszövetkezet 
mint az Országos Közp. Hitelszövetkezet tagja

Elfogad takarékbetéteket ma- 
gas kamatozással.

F o I y ó s i t: Ipari és mező- 
gazdasági kölcsönöket előnyös 

feltételekkel.
Betörés, tűz, jégkár stb. biz
tosításokat eszközöl.

Bornagykereskedés 
mint a Ceglédi Hitel és Pin
ceszövetkezet uradalmi faj

borainak lerakata.
Olcsó árak I 

Pincénket okvetlen látogassa 
meg.

Pince: Karancsaljai u. Iroda: Főtér 479.

Nagyrabecsült Hölgyeim és Uraim
további

ÁRZUHANÁS
csak az udvarban, cim Olcsó Mararadékvásár

Budapest, Király ucca 32.
Alapítva 1895 év.

Schifon, voilc, d’vatgrenadin, színes crcpp, sima delén, nyers mpllinó 
métere 8.900 kor. U.m. festő, vagy karton 12.000 kor., délén, vagy 
mosott vászon 11.000 kor., angin, vagy kanavász 3.000 kor., oxford, 
vagy zephir 15.800 kor., selyemfényű cloth 22.000 kor., sima liberty 
18 800 kor., női schottis, vagy pepita szövet 25.000 kor., duplaszéles 
női szövet minden színben 29.000 kor., sötétszürke öltönyanyag 50.000 
kor., 140 cm. férfiszövet 66.000 kor., duplaszélcs gyapjuvoile női szö
vet 49.000 kor., duplaszéles gyapjú scheviott szövet 69.000 kor., crepp 
maroquin 6.900 kor., eponge 19.000 kor., crepe de chine 69.000 kor. 
szalmazsák 56000 kor., virágos vattapaplan 184 000 kor., egy garnitúra 
2 ágy egy asztalterítő összesen 250.000 kor., pohártörlő, vagy delén- 
kendő 9.800 kor., törülköző 11.800 kor., 2 m. hosszú fehérített lepedő, 
vagy fehér étkezőabrosz darabja 59 000 kor,, kész paplanlepedő 
98.000 kor., zsebkendő 3.500 kor., hímzett női ing, vagy nadrág 8 .900 
kor., duplagalléros szines férfiing darabja 59.000 kor., rövid alsónad
rág 23.000 futószönyeg 28.000 kor., további női, vagy férfi gyapjuszö- 

vetmaradékok minden elfogadható árban,
Postai rendeléseket lelkiismeretesen teljesítünk.


