
Felelős szerkesztőt Szántay István

A MUNKA
TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI HETILAP Laptulajdonos: „A Munka" lapvállalat

Megjelenik: szombaton
Negyedévre 25.000 K
Postacsekk: 28.744 sz
Apróhirdetések: navankint 
1000 K., a legkisebb hirde

tés 10.000 K.

IV. évfolyam. 16. szám. Ára 3000 K Salgótarján, 1926. április hó 17

A Salgótarjáni Ipái testület ápr. 11. nagygyűlése.
Április 11-én ünnepe volt a 

Salgótarjáni Ipartestületn-'k. Az osz
tályöntudat felébredésének és az 
összetartás hatalmas erejének gyö
nyörű ünnepélyét tartotta abban a 
nagygyűlésben, amely a város és já
rás illusztris vezetőségének és a kéz
műves és kisiparos összeségének je
lenlétében folyt le az ipartestület 
székhazában.

A nagygyűlésre az Ipartestüle
tek Országos Szövetségének két ve
zető férfia is lejött, Dr. Dobsa László 
igazgató és Füredi Lajos társigazgató, 
hogy megjelenésükkel és előadásaik
kal dokumentálják és tanúbizonysá
got tegyenek a kisiparosság ama 
nemzetfentartó és építő erejéről, 
amellyel a tönkretett és a végletekig 
kizsarolt magyar nemzet rekonstru
álásában a kézműves és kisiparos
ság résztvesz.

Az Iposz két vezérférfia, akik 
az ipartestületi elöljáróság és elnök
ség meghívására jöttek le, a szom
bati délutáni gyorsvonattal érkeztek. 
Fogadásukra az ipartestületi elöljá
róság és elnökség ment ki a nagy
állomásra. Az előkelő vendégeket 
Takács Ferenc ipartestületi elnök 
üdvözölte a salgótarjáni kisiparosság 
nevében. Majd kocsikra ülve a Som
lyóra hajtattak ki, ahol az európai 
híres betonhidat és magát a bányát 
és annak termelését szemlélték meg. 
Innét az ipartestület székházába haj
tattak, mint az ipartestület vendégei. 
Vasárnap reggel a Vízválasztót és 
halastavat szemlélték meg, majd 
Dr. Veres Zoltán a já
rás főszolgabírójánál, Bodó János 
városi tanácsnoknál és Horváth 
László városi tanácsnoknál tettek 
tisztelgő látogatást az iparügyekkei 
kapcsolatban.

A nagygyűlés délután tartatott 
meg az ipartestület nagytermében. 
A gyűlés, amelyre megjelentek Dr. 
Förster Kálmán‘.polgármester, Dr. 
Pitta Lipót államrendőrségi tanácsos,

Dr. Korbáss Ferenc íőszolgabiró, 
Dr. Varga Kálmán városi főügyész, 
Bodó János városi tanácsnok, ipar
biztos, Horváth László városi tanács
nok, és a kézműves és kisiparos
ság összesége, 4 órakor kezdődött. 
Takács Ferenc ipartestületi elnök 
üdvözölve a megjelent vezető férfi
akat, a város és a járás vezetőségét s 
az összegyűlt kisiparosságot és a gyű 
lést megnyitotta. Egyben felkérte 
Dr. Dobsa Lászlót az Ipartestületek 
Országos Szövetségének igazgatóját, 
hogy szabadelőadását megtartani szí
veskedjék.

Dr Dobsa László igazgató a 
következő beszédet tartotta meg:

Tisztelt Nagygyűlés 1
Beszédem megkezdésekor elő

ször is az Ipartestületek Országos 
Szövetségének meleg és szívélyes 
üdvözletét hozom, amely szövetség 
őt és igazgatótársát kiküldötte Sál-1 
gótarjánba az aktuális iparügyek 
tájékoztatásra, egyben pedig a to
vábbi gazdasági küzdelem buzdítá
sára, amely építő munkában a kéz
műves és kisiparosságra hatalmas 
munka vár. A gondolat hatalmas 
szárnyain vessünk tehát egy pil
lantást a gazdasági múltba, jelenbe 
és jövőbe.

Ha valaki a mai kézműves ipar 
gazdasági helyzetét vizsgálja, solia 
még olyan nehéz gazdasági helyzet
ben nem volt a kisiparosság mint 
ma. E nehéz és szomorú gazdasági 
állapotot a vezető körök is megál
lapítják. A mi sanyarú gazdasági 
helyzetünket a magyar nemzet sínyli 
s szenvedi meg s ennek következ
ményei még egyenlőre beláthatatlan 
következményekkel járhatnak a nem
zetgazdasági helyzet általános kiala
kulására s jövendő fejlődésére. E 
szomorú állapotnak azonban a leg
nagyobb részt a magyar kisiparos
ság a közvetlen oka, mert a kézmü- 
iparosság nem értékelte magát eléggé 
s hiányzott belőle az összetartásnak

Az őr jegenye.
Irta: BÁRD MIKLÓS.

A vénség terhe nekem nem teher 
A szivem még ritmusra ver, 
S ha szikráit meglobbanó hevének, 
Mely ifjat felgyújt, aggot éget, 
A lemondásnak hamujába fojtom, 
Még sudár vagyok, állok, meg se hajlom, 
S minden tavasszal lombba öltözöm, 
Nincs én nekem a vénséghez közöm.

Az őrjegenyét, ha száz évet élt, 
Azt mondják, villám zúzza szét. 
Elvárom! Én e világszép pagonyban 
Magában álló őrjegenye voltam. 
De sudaram odáig napba fürdik, 
S bár szaporodó éveim gyűrűit, 
Sűrűn mutatja karcsú törzsököm, 
Nincs énnekem a vénséghez közöm!
Messzetekintek.. Előttem a táj
Szebb rajt a szép, enyhült, mi benne fáj. 
Száll, száll felettem az idő, a kor, 
Hulláma érint, de meg . nem tipor, 
A sodró életélvekből kikopva, 
Szebbnek tűnik fel az élet mivolta, 
S az itt időzés igazibb öröm.. 
Nincs énnékám a vénséghez közöm.

A kultúra és a táplálkozás.
Alig van még egy olyan területe az 

ember élet megnyilvánulásainak, amelyre 
vonatkozólag még a művelt nagyközön
ség körében is oly sok, egymással gyak

ran homlokegyenest ellenkező nézet ter
jed el az idők során, mint aa táplálkozás. 
A táplálkozásról szóló tanok rengetegé
ben még a szakember is csak űggyel-baj- 
jal képes eligazodni. A kultúra alkotásai
tól elkábitott modern ember a kultúra 
további fejlődésétől a táplálkozás terén 
is nagy jelentőségű változásokat remél. 
Az alábbi sorokban a táplálkozás általá
nos ismertetésén kívül rámutatni kívánunk 
azokra a hatásokra és elváltozásokra, 
amelyek a kultúra nyomaként táplálko
zásnál működő szerveinken felismerhetők.

Az emberi és általában az állati 
táplálékok legfontosabb három alkotó
része: a fehérje, a zsir és a szénhydrátok 
amelyeket összefoglalván tápanyagoknak 
is neveznek. Nélkülözhetetlen építő ré
szei még a táplálékoknak: a viz, a sók, 
a fűszerek és a legújabb időkben annyit 
emlegetett vitaminok. Az utóbbiakkal eb
ben a közleményben részletesen foglal
kozni nem kívánunk. A zsirt, a fehérjét 
a szénhydrátokat, amelyek a táplálékok
ban ezekre jellegző mennyiségben van
nak jelen, az ember részben közvetve, 
részben közvetlenül a növényvilágból fe
dezi. A növényeket joggal tartjuk min
den táplálék ősi forrásának. A növények 
ugyanis a napfény segítségével a levegő 
szénsavából és a talajból felszívott kü
lönböző vegyűletekből készítik és raktá
rozzák fel testükben azokat az anyago
kat, amelyek a növényevő állatok táplá
lékául szolgálnak A húsevő állatok a 
növényevők húsának fogyasztása révén

az a hatalmas ereje, amely minden 
akadályon keresztül is kivívja végső 
célját és győzelmét. Ennek a követ
kezménye azután az a helyzet, hogy 
300.000 kézműves és kisiparos nem 
részesül abban a tekintélyben, ame
lyet megérdemelne. A magyar kisipa
rosok már Szent István korában hon
foglalók voltak, mert a magyar vá
rosok alapjait az iparosok rakták 
le. A későbbi századok folyamán is 
szép szerepet játszottak, amikor 
Bethlen, Bocskay, Rákóczi seregeit 
látták el készítményeikkel. A világ
háborúban pedig a kitüntetések lé
gióit szerezték, meg amsagyar kis
iparosok.

Egy állam meg a
kézműves és' kísiparösság nélkül, 
még az agrárállam sem, mert a con- 
zervativ gondolkodású agrárnép nem 
a nagyipar, hanem a kisiparos ter
ményeit fogyasztja. S az egész ma
gyar gazdatársadaiom szükségleteit 

la kisiparosság elégíti ki. Németor- 
Iszágnak, amelynek nagyipara okozta 
közvetve a világháborút, a kisipa
rosság adja meg a gyár és nagy
iparnak a nyersterményeket. Tehát 
nbkünk fokozottabb mértékben kell 
dolgoznunk gazdaságilag, hogy az 
elszakított részeket gazdaságilag 
visszaszerezhessük. Az államhatalom 
folyton azt hangoztatja, hogy a ma
gyar kézműves és kisiparosságot 
talpra kell állítani, a hóna alá kell 
nyúlni, s mégis a körülbelül 37 féle 
adót a kisiparosságon próbálják ki 
először. Az államhatalom nem érté
keli a kisiparosságot úgy, ahogy 
kellene, s eddig, sajnos még nem 
tudtuk bennük felébreszteni a kisi
parosság kellő' megbecsülését, ami
nek azonban a közvetlen oka az, 
hogy a kisiparosságban nincs meg 
az összetartásnak hatalmas érzése: 
Amig a kézműves és kisiparosság
ban nincs meg az összetartásnak 
mindent kivivő érzete, addig a kéz
műves iparosság nem tud kisipari 
hitelhez sem jutni s igy nemcsak 
állandó tőkénk, hanem még folyó 
tőkénk sincs, amely nélkül pedig a

végső fokon szintén növényi eredetű táp
lálékon élnek. Az emb^r táplálékaira 
nézve ugyanezt kell mondanuk.

Szervezetünk a felvett táplálékot 
bizonyos mehanikus és vegyi átalakítás 
után mint zsirt és mint állati keményítőt 
az u. n. glikogént raktározza el; az előb
bit a test különböző részein, az utóbbit 
a májban és az izmokban. Munka vég
zéskor a szervezet ezekhez a tartalékolt 
tápanyagokhoz nyúl. Az elhasznált táp
anyag pótlására a szervezetnek újabb 
táplálékot kell magához vennie. Bizonyos 
határok között egyének szerint változik, 
hogy ki-ki mily hosszú ideig képes táp
lálék felvétel nélkül munkát végezni. Mi
nél alacsonyabb rendű valamely állat, 
annál közvetlenebb a táplálkozás és az 
életfolyamatok közötti összefüggés. Pél
dául a legalsóbb rendű u. n. egysejtes 
állatoknál: az amvebáknál igen jól meg
figyelhető, hogy ezek minden életnyilvá- 
nulásuk előtt közvetlenül táplálkozni kény
telenek.

A kényelmét szerető ember a ter
mészet nyújtotta táplálékokat nem a 
maguk" nyers formájáben fogyasztja el, 
hanem azokat főzéssel, sütéssel és egyéb 
eljárásokkal olyanná alakítja, amely alak 
leginkább biztosítja az emésztő szervek 
megkimélését. Igaz ugyan, hogy az emész
tésnél ilyképen megtakarított erőfelesle
get élete során egyéb tevékenységnél 
használja fel, mégis a táplálkozási szer
veknek egyre fokozódó tehermentesítése 
ezeknek a szerveknek nagyon lényeges

kisiparosság gazdasági helyzetének 
a létminimuma sincs meg. így pél
dául a szőlőbirtokosok különféle cí
men nehéz miliárdokat tudnak kapni 
kormányköröktől, hogy hanyatló sző
lőművelésüket talpra állítsák, mi kis
iparosok pedig még a minimális 100 
milliárdot sem tudjuk megkapni, 
amellyel keresztül lehetne vinni a 
kisiparosság boldogulását^ s anyagi 
jólétének biztosítását.

A kisiparosság egyik nagy sé
relme a forgalmi adózás. Ma a kis
iparos agyon van nyoma az adóval. 
Pedig ha behoznák az "egyfázisú 
adórendszert, amelynek alapján a 
forgalmi adót a termelő helyen fi
zetnék le, a kisiparosság vállairól. 
óriási teher szakadna le.

Külön kell megemlékeznem a 
betegsegélyző sérelmekről. A beteg- 
segélyző szinte csendőrrel cipeltet 
be bennünket, mert aki a törvény 
szerint nem fizet 2 hónapig, le le
het csukatni. Nem fizetés esetén 
havonkint 10 százalék késedelmi 
adó jár s igy történik meg az a 
lehetetlen helyzet, hogy akinek 1920 
bán 1 milliót kellett volna befizet
nie, annak ma már 6 millióra sza
porodtak fel a betegsegélyző költ
ségei. A legnagyobb baj pedig ott 
van, hogy a panaszok csak szórvá
nyosan s nem egyöntetűen hallat
szanak, mint az össziparosság pa
nasza.

. A társadalom minden rétegé
nek megvan az országgyűlésen a 
képviselője, csak éppen a kisiparos
ságnak nincs. Nincs képviselőnk, 
aki odaállna a kormányférfiak elé s 
azt mondaná, hogy a kisiparosság 
dolgozni akar s'részt akar venni az 
újjáépítés hatalmas munkájában. Mi 
csak panaszkodunk s szállítjuk a 
különféle' panaszkérvények garma
dáit a minisztériumokba, ahol azu
tán az irattárba is kerül. A depu- 
tációk légiói tisztelegnek a minisz
terek előtt, akik minden jót beígér
nek, de ha azután a ha deputá- 
ciók hazamenn ek, minden 
marad a régiben.

elváltozásához fog vezetni. Az a tapasz
talati tény,' hogy a keveset működtetett 
szervek az idők folyamán elsorvadnak, 
elkorcsosodnak, sőt egészen eltűnhetnek 
minden valószínűség szerint a táplálko
zási szervekre vonatkozóan is be fog 
igazolódni. A kultúra jövő fejlődése pe
dig előbb-utóbb meg fogja teremteni azt 
az állapotot, amikor egy-egy megfelelő 
vegyi összetételű pasztillának a lenyelésé
vel egész napi táplálékszükségletünket 
fedezhetni fogjuk. Kétségtelen, hogy a 
kultúra ebben az irányban már észreve
hetően érezteti a hatását.

Ezek után tegyük vizsgálat tár
gyává azokat az elváltozásokat, amelyek 

*a mai embernél a kulturtáplálkozás ká
ros hatásaként megfigyelhetők.

Németországban készült statisztika 
adatai bizonyitják. hogy a lakosság 95 
százalékának fogazata szuvás. Már az 
elemi iskolások fogazata is nagyfokú 
szuvasodást mutat, nem is említve bő
vebben n tejfogazatot, mely teljesen el
szuvasodik. Az állkapcsok' csontos váza 
sorvad a rágó munka csökkenése, a szu
vas fogak időelőtti kihullása, a megma
radt fogak következményes helyzetválto
zása miatt. A fogak felülete legömbölyö
dik, rágóélük megkissebbedik, a bölcses
ségfogak a legtöbb embernél ki sem 
bújnak.

' Ezeknek az elváltozásoknak az elő
idézésénél közvetlen akként szerepel első 
sorban ez, hogy ételeinknek legnagyobb 
részét megrágnunk alig kell, mert azokat
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Az egész magyar társadalom a 
golgotabus kálváriáját járja. Nem az 
a célom, hogy a salgótarjáni iparo
sok között elégedetlenséget szitsak, 
hanem rá kell mutatnom arra, hogy 
a mai gazdasági helyzetnek a leg
nagyobb részt mi vagyunk az okai. 
Nincs meg bennük az osztályönti'- 

’dat hatalmas érzete, amely eredmé
nye® dolgokat tud produkálni. 
Ahogy a Gyárak Országos Szövet
sége és az Országos Magyar Ke
reskedelmi Egyesületben megleli a 
gazdatársadalom otthonát, az Iposz 
a kisiparosság segítségével oly 
hatalmas várrá tudna alakulni, ahol 
oltalmat és támogatást találna a kis
iparosság. Amig az nem lesz meg, 
a kisiparosság nem vívhatja ki a 
morális és anyagi boldogulást- S 
ha az osztályöntudat a kisiparos
ságban. magasra fog lobogni, az 
összetartásnak ez a haralmas ereje 
fogja ujjáteremteni a magyar kis
iparosságot. Adja az Isten, hogy a 
kézműves és kisiparosság reneszán
sza nemcsak Csonkamagyarország, 
hanem az 1000 éves Hungária ma
gasztos és fenséges újjászületése is.

A naggyülés percekig tapsolta 
az illusztris szónokot, aki a kritika 
kemény ostorával, de egy jobb jö
vőbe vetett, hit bizakodásával vá
zolta a kisiparrosság nehéz gazda
sági helyzetét.

Utána Füredi Lajos, az Ipar
testületek Országos Szövetségének 
társigazgatója állott fel szólásra, aki 
a következő nagy koncepciójú be* 
szédet mondotta: Azokkal a kér
désekkel és sérelmekkel akarok fog
lalkozni, amelyek a kisiparosságot 
érdeklik. Nem az elégedetlenséget 
akarom még jobban felszítani, s a 
keserűséget növelni, de ha • nem 
nyúlunk erélyes kézzel a bajok or
voslásához, nem fogják tudni a 
a kisiparosság bajait.

• Halljuk, hogy amig adófizető 
magyar lesz, addig mindig lesznek

apritottan, omlóssá főzvé vagy mártással 
tálalják. A túl meleg; vagy tulhideg éte
lek.és italok végtelen apró, szabadszem
mel nem is látható repedéseket okoz
nak a fogak zománcain, amely repedések 
a bennük lerakodott ételmaradékok ve
gyi bomlása révén a későbbi szuvasodás 
kiinduló helyeivé válnak. A cukornak és 
a cukorból készült táplálékoknak, ame
lyekhez már a gyermek is aránylag kis 
áldozatok árán hozzájuthat, a fogazat 
rombolásában igen fontos szerepük van. 
A cukorból a szájban különösen sok sav 
képződik, amelyek a fogakban lassanként 
valóságos lukakat marnak. A pusztító ha
tású savaknak természetes ellensúlyozója 
a szájban jelenlevő nyál. Az apróra vá
gott, mártással, sok itallal fogyasztott 
táplálékok azonban annyira csökkentik a 
nyál-elválasztást, hogy annak mennyisége 
a savak lekötésére nem elégséges. A nyál 
nagy jelentőségére enged következtetni 
az a tapasztalat, hogy az alsó fogsor 
metsző fogai a legritkább esetben szuva
sodnak, nagyon valószínű azért, mert ezek 
a nyelv alatti nyáltavacskával csaknem 
állandóan érintkeznek.

Egy már általánosan elfogadott 
természettudományi tétel azt tanítja, hogy 
az élő szervezet alkalmazkodik a életkö
rülményekhez; rágórendszerüwk is azért 
sorvad tehát, mert a reá háramló munka 
a kultúra jóvoltából egyre csökken. Hogy 
a teljes elkorcsosodás ezeken e szerve
ken még be nem következett, azzal ma
gyarázható, hogy amig táplálkozási viszo
nyainkban rövid idő alatt nagy változá
sok állotta* elő, addig szervezetünknek 
e változásokhoz való alkalmazkodására 
esetleg évezredekre van szüksége.

A kultúra tehát, amely táplálékaink 
természetellenes átalakításával látszólag 
a javunkat szolgálja, mert a táplálékot 
feldolgolgozó szerveinket, sok nehéz 
munkától szabadítja meg, — valójában 
ezzel testünk elkorcsosodásához, egész
ségünk megromlásához vezet s emiatt a 
táplálkozás terén is veszedelmes ellensé
günk. Dr. C.

adózási sérelmek. Egy becsületes 
gondolkodású magyar iparos sincs, 
aki ki akarná vonni magát az adó
fizetés alól. A magyar kisiparos szí
vesen fizeti az adót, azt azonban 
elvárja, hogy az adózás igazságos 
legyen s hogy a jövedelem arányá
ban legyen az fizethető. Az adózás 
terén javulást tapasztalunk ugyan, 
de azért még súlyos sérelmek van
nak. Nem ismerem a salgótarjáni 
helyzetet s igy csak általánosságban 
taglalom e súlyos kérdést. Azonban 
számtalan esetet tudok, amikor a 
több segéddel dolgozó iparos ke
vesebbet fizet, mint az egy segéd
del dolgozó. Ezeket az anomáliákat 
meg kell szüntetni. Az állam mint 
nemzetfentartó megkívánhatja, hogy 
a kivetett adók a lehetőség szerint 
befolyjanak, azonban szükséges, 
hogy az adóterhek izgalmat ne kelt
senek a kisiparosság között. Sok 
alkalommal volt alkalmam látni sú
lyos abósérelmeket. Ma már ugyan 
delegálva vannak a kisiparosok is 
az adómegállapitási bizottságba, 
azonban ennek a legtöbb esetben 
nem sok értelme van, mert a leg
több esetben úgysem a bizottság 
megállapítása alapján vetik ki a 
forgalmit, amelynek alapján a meg
állapított adó háromszorosát, sőt 
ötszörösét vetik ki a kisiparosra. 
Maga Varga államtitkár is úgy nyi
latkozott, hogy ez tarthatatlan álla
pot s ezen segíteni kell és segíteni 
is fog, mert csak igy biztosíthatja 
a kisiparosság adófizető képességét.

A kötelező általányozási rend
szerek bélyegekben való lerovása 
rengetek alkalmat adtak arra, hogy 
a kisiparosságot különféle szeka
túráknak tegyék ki. Arról ' nem tu
dok esetet, hogy a megcsappant 
munka következtében leszállították 
volna a forgalmit, de számtalan 
esetben siettek felemelni. Ez a rend
szer nemzetgazdasági szempontból 
tarthatatlan, mert amikor a forgalmi 
kulcs 3 százalékról 2 százalékra 
szállitatott le, végeredményben kidé 
rül, hogy a leszállított forgalmi tu 
lajdonképpen 3—4 szeres felemelt 
forgalmi. Németország 0 6 százalékra 
szállította le a forgalmit, egyben pe
dig bevezette az egyfázisú rendszert 
A készített árut csak egyszer akarja 
megadóztatni, többször már nem. 
Ahogy ezt Németországban meg le
hetett csinálni, úgy meglehet nálunk 
is, csak a kormányköröknek akarni 
kell. A mai adminisztráció a befolyt 
forgalmi 80 százalékát felemészti. Ha 
a gazdasági élet megjavul, akkor 
mindenki könnyebben fog elhelyez
kedni. A mai helyzet az, hogy a 
legjobb piacot a trianoni béke el
szakította tőlünk, azokat a részeket, 
ahol a legtöbb nyersanyag és fo
gyasztó volt, de itt maradt a kisipar 
legnagyobb része nyersanyag nélkül 
S a minket környező ellenséges ál
lamok képesek iparcikkeiket vesz
teséggel szállítani Csonkamagyaror- 
szágba, csak azért, hogy ezzel tönkre 
tegyék a magyar kisipart. A magyar 
kisipar csak akkor fog talpra állni, 
ha exportot tud magának teremteni 
a termelt iparcikkeiből.

A fényüzési adót bevezették az 
inflációs időben, amidőn a pénznek 
még értéke nem volt. Ez csak 10 
százalék ugyan, de sajnos,, olyan 
iparcikkeket is sújtottak a fényüzési 
adóval, melyek életszükségleti cik
kek. Az államnak ebből jelentősebb 
haszna nincs, megdrágított egyes nél
külözhetetlen iparcikket.

Az adózás terén általában 
óriási hátralékok vannak* amelyek 
előbb utóbb az állam gazdasági

csődjét fogják eredményezni. Tehát 
az adóterheket csökkenteni kell, ne
hogy újabb pénzinfláció álljon be.

A betegsegélyzőknél rengeteg 
hátralék van. De nem azért, mert 
az iparos nem akar fizetni, hanem 
mert nem tud. A havi késedelem! 
10 százalék, ami idővel óriási ösz- 
szegre rúg fel. Feltétlenül változ-| 
tatni kell az állapotokon, mert az 
elkeseredést ma már óriási a kis
iparosság között.

Az Anyagbeszerző Vállalat csak 
néhány fővárosi nagyvállalkozónak 
fog nehéz milliárdokat hozni, de 
maga a kisiparosság mellett tönkre 
fog menni, Ez csak arra jó, hogy 
néhány protekciós embernek zsíros 
és gondtalan állás jusson. Egyben 
az ügyben a kormányelnők utasí
totta a pénzügyminisztert, . hogy a 
kisiparosságot is hallgassák meg. 
Reményijük, hogy eredménye lesz 
a dolognak.

Az előadót, akinek magvas és 
tartalmas bestédet többször szaki 
tolta meg a helyeslés, frenetikus- 
taps jutalmazta a magas színvonalú 
előadásáért.

Hirek és különfélék.
FELI 11VÁS SALGÓTAHJÁN KŐ■ 

ZÖNSÉGÉHEZ Amidőn a Magyar Est 
előestéjén mégegyszer Salgótarján és vi
dékének egész közönségéhez fordulunk, 
hogy felkérjük az estén való részvételre, 
amidőn mindenkit újból és újból társa
dalmi. foglalkozási és egyéb külömbsé- 
gck félrelélelécel a magyar gondolat re- 
nesansának ünnepére hívunk, köteles- 
ségszerüen néhány félreértést kell elosz
latnunk. 4 Magyar Estei „4 Munka" 
kialakulóban lévő R. T. rendezi és nem 

A Munka" szerkesztősége így a ren
dezőség tagjait is ez a társaság képezi, 
amely kiegészítette önmagát néhány az 
ily esték rendezésében jártas és tapasz
talt társadalmi egyénnel. E kiegészítés 
ahhoz történt és a fentieken kívül más 
tekintetek nem játszottak szerepet külö
nösen nem volt törekvés hogy az össze-, 
hivatalok és egyesületek főnökeit a ren
dezéssel járó munkával terheljük Ez 
azonban semmi esetre sincs befolyással 
sem az illető hivatalok, vagy egyesületek, 
testületek vezetőinek makulátlan és ki
próbált magyarságára. Ezt igen kérjük 
megszívlelni. mivel ezzel ellenkező 
hireszlélés csak rágalom és kitalálás Mii 
tatja ezt azon tény is. hogy városunk 
igen sok kimagasló s magyar érzéseiről 
közismert egyéniségénél küldöltségileg 
járt a rendezőség támogatási és megje
lenést biztosítandó, akik most viszont a 
rendezőségben kinyomatva nincsenek. Eze
ket pártfogóiknak és magas barátaink
nak tekintjük. Ugyancsak kérjük mind
azokat. akik magyar ruhával nem ren
delkeznek, hogy ezt ne tekintsék az el
jövetelt gátló akadálynak. Hisz magyar 
ruha nélkül is doboghat törekvéseinket 
támogató szív a nemesnek tudott keblekben.

A Magyar Est rendezősége
Segély, temetés és házasság 

esetére. A „Falu" szövetség ezúton ér
tesíti Salgótarján város lakosságát, hogy 
Népjóléti Társulatának salgótarjáni ki
rendeltsége megalakult. Működését a m. 
kir. belügyminiszter 223698/1925. sz. ren
deletével engedélyezte. Célja e társulat
nak, hogy tagjait- temetési és kiházasi- 
tási segélyben részesítse, A temetési se
gély csoportnak tagja lehet minden ma
gyar állampolgár, férfi, vagy nő, 15—45 
éves korig, a kiházasitási segély csoport
nak pedig minden gyermek, fiú, vagy 
leány egy évtől 12 éves korig. Tagfel
vételt eszközöl és mindennemű felvilágosí
tással szolgál a kirendeltség vezetője: 
Cservenszki János nyug. rend, főtiszt, 
lakik Füleki u. 441. sz. Minthogy e tár
sulat tagjai igen csekély és könnyen, 
bárki által is elviselhető időszaki járuléko
kat fizetnek, temetés és házasság ese
tén a tagok tekintélyes összegű segély
hez juthatnak. Komoly népjóléti akcióról 
lévén szó: a társulatba való belépés min
denkinek ajánlatos.

Köszönetnyilvánítás. Mind
azok, kik felejthetetlen jó' leányom 
halála alkalmából részvétükkel fájdalma
mat enyhíteni szívesek voltak, fogadják 
hálás köszönetemet. özv. Kámár Mihályné,

Este 100 terítékes bankét volt 
a vendégek tiszteletére. A vacsorán 
amelyen a város és a járás vezető 
férfiai is megjelentek: az első felkö
szöntőt Dr. Varga Kálmán városi 
tiszti főügyész mondotta a pesti

I magas vendégekre, ifj. Timaróczky 
Sándor a város éj a járás vezető 

| férfiait köszöntötte fel az ipartestü
let nevében. Horváth László a kis
iparosságot köszöntötte, Dr. Dobsa 
László igazgató a hölgyeket, mint 
magyar asszonyokat dicsőítette-. Fü
redi Lajos igazgató pedig az össze
tartás és osztályöntudat hatalmas 
érzéséről beszélt, szinte rapszódikus 
erővel.

A magas vendégek az éjféli 
vonattal utaztak el, azzal a kijelen
téssel, hogy már sok helyen voltak 
hivatalos látogatáson, de még sehol 
a magya? vendégszeretetnek oly szi
ves és felemelő megnyilatkozását 
úgy a hivatalos körök, valamint a 
kisiparosság részéről nem tapasztal
tak mint itt.

Kuster Lajos
4

A Salgótarjáni R. K. Olvasó
kör férfi tagjai április 11.-én, fehér va
sárnap együttesen járultak a szentáldo
záshoz. Az előtte való 3 napban előké
szítő szentbeszédeket tartott P. ~Musza 
Makár, rzécsényi ferencrendi áldozópap, 
aki a plébánia meghívására csütörtökön, 
8.-án érkezett városunkba. Csütörtökön, 
pénteki n, szombaton este 7 órakor tar
totta meg a páter magas színvonalú, lé
lekbemarkoló, kiváló beszédeit, melynek 
hatását csak fokozta a nagyszerű orgá
num és szép előadásmód. A templom meg 
is telt zsúfolásig. Szentbeszéd elölt a Kath. 
köri, majd a kongregációi’ női énekkara 
adott elő Mária dalokát. Szombaton d. 
u. és vasárnap reggel százával járultak a 
gyónáshoz férfiak és nők, egyaránt. Va
sárnap a katolikus kör lobogója alatt ha
talmas fér i sereg vonult fel a templomba, 
a katolikus vezetőegyéniségekkel élén. 
10 órakor a befejező, klasszikus beszédet 
a páter tártotta, aki egyébként e város
ban tapasztaltakról is szóllott, majd né
hány búcsúszót mondott a város katoli
kus társadalmának, kitartó hithüségre és 
hazas eretetre buzdítván azt. A szentmi
sét Horváth László köri elnök végezte, 
aki Upponyi József hittanár segítségével 
áldoztatta meg a hivek nagy tömegét. 
Szentmise után a katolikus férfiak kül
döttsége kereste fel a pátert szobájában, 
ahol Szántay István máv. raktárfőnök kö
szönte meg szerető szavakkal azt az apos
toli munkát, melynek hatalmas eredmé
nyeit látnia kellett a lelkiatyának, aki 
előtt annyi száz lélek nyilatkozott meg e 
néhány nap alatt. A páter néhány szó
val megköszönte e nem várt üdvözlést s 
munkájának eredményeire és a katolikus 
társadalom munkájára Isten áldását kérve, 
elbúcsúzott a küldöttségtől. Délben fél 
12 órakor Hercegh József esperes kis 
miséjén a páter orgonához ült, amikor 
játékával és gyönyörű hangjával ragadta 
magával a hivek lelkeit. Délután 3 óra
kor a katolikus nők üdvözölték a plébánia 
udvarán a pátert, aki kocsira ülve, vissza
indult a szécsényi kolostorba, magával 
vivén sok ezer hivő köszönetét és háláját.

Megmozdult a magyar társada
lom az erkölcstelen táncok és divat ellen. 
Egy tekintélyes fővárosi lap közölte Ifj. 
Kray István báró levelét, melyben mély
séges felháborodással festi le a magyar 
szellemnek és felfogásnak teljesen idegen 
táncokat és divatot. E minden tekintet
ben igazságos és jogos riadó felvillanyozta 
és gondolkodóba ejtette az anyákat, peda
gógusokat és a rut táncok és ruhátlan- 
ság ellen országszerte megindult a szer
vezkedés s mint értesülünk az iskolák, 
intézetek, hivatalos vezető egyéniségek 
már illetékes helyről meg is kapták az 
utasítást az ezek ellen való védekezésre. 
Figyeljük csak igen tisztelt magyar test
véreim, kik azok, akik mitsem törődve 
erkölcsi szempontokkal, még mindig tes
tük mezítelenségével óhajtanak ünnepel- 
tetéít, feltűnést szerezni? Ugyanakkor a 
férfi társadalomban, kik azok, akik quasi 
ezt a mezítelenséget ünnepli? A család 
boldogságának és a nemzet boldogulásá
nak egyetlen biztos alapköve a tiszta er-
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köles. A feleség, az Shya lelke üti bé
lyegét a családra, a családok összesége 
pedig alkotja a nemzetet. Hogy várha
tunk gerinces, lovagias, áldozatkész, ne
mes ideálokért lelkesedő uj nemzedéket 
e hazában? Jelentsék ki a magyar nők, 
hogy ezeket az erkölcstelen táncokat 
nem táncolják, ezt a meztelen divatot 
nem majmolják s a valamirevaló férfi 
csak tisztelettel és becsüléssel fogja fo
gadni ezen elhatározást! Örömmel üdvö
zöljük tehát a szombaton megtartandó 
magyar estet, melynek rendezősége saját 
elhatározásából a magyar viselet és tánc 
bemutatásával akarja a netnes célt szol; 
gálni s hisszük, Hogy városunk igazi urai 
és úrnői, (gondolkozás: a nézve értjük) 
tovább fogják vinni a zászlót, melyet 
nyílt homlokkal és kemény elhatározá
sokkal lobogtat a mi kis natármenti la
punk: „A Munka*.

Ajándékozás. A salgótarjáni fő-1 
gimnázium rajzszertára részére Makky 
Gyula bányatisztviselő igen értékes, szép, 
kitömött vadmacskát ajándékozott. A 
nagylelkű ajándékért ezúton is hálás kö
szönetét fejezi ki a gimnázium Igazga
tósága.

Stefánia. A helybeli 84 sz. bá
nyatelepi fiók-intézet csendes, de ered
ményteljes munkáját csak a hálás anyák 
köszönetéből, a néhanapján íülünkbejutó 
jótékonykodásból ismerjük. Az intézet in- 
tensiv munkáját a. bpcsti országos köz
pont ismeri, mert mint értesülünk, az or
szágban levő sok sok Stefánia fiók-egye
sületből csak néhány folytat eredményes 
munkát s ezek - között is első helyen 
városunknak két fiókja. Örömmel regiszt
ráljuk e hirt, mert ez bizonyítja, ' hogy 
vannak önzetlenül dolgozo magyar lel
kek, férfiak, akik a hálát nem földi gyar
lóságoktól várják. Az orvosok, védőnők 
fáradhatatlan munkája azonban csak egy 
bizonyos határig tart. Hiábavaló lesz 
mindep igyekezet, ha a társadalom nem 
siet ezen intézmény támogatására, morf a 
központ csak kis mértekben tudja anyagi
akkal támogatni ezen egyesületet fontos 
missziójában. Tudomásunkra jutott, hogy 
a bányatelepi 84. sz. fiók agilis vezető
jéhez Dr. Soltész József főorvoshoz igen 
nagy értéket képviselő babakelcngyét 
juttatott S.-né Koháry Angyal úrnő, aki
nek nemes szive bizonyára megérezte a 
sok szenvedő anyának fájdalmát, akiket 
testi szenvedéseiken kívül a lelki fájda
lom is gyötör, amikor drága magzatuk
nak didergő testecskéjét sem képesek be
födni. A hála legyen azon tudat, hogy 
nemes szive a cselekedetet sugalmazta! 
Vajha követésre találna a szép gesztus; 
pedig vannak városunkban sokan, akik 
évenkint legalább egyszer megtehetnék 
azt a kis kötelezettséget is, amit az anya 
és^csecsemövédöintézet nemes rendelte
tése megkíván. Örömmel fogadjuk a ne
mes telkeknek, — ha kis mértékben is — 
hasonló megnyilatkozását!

Művezetők mulatságán felül
fizettek: Róth Fióris 150 ezer K. Szente 
Líszló 100 ezer K. XV. Művezetők kerü
lete 100 ezer K. 50 ezer koronát: 
Gittlár József, Gábler Vilmos, 
Gábriel Antal,»Deák József, Varjassy Béla, 
40 ezer koronát: Skvára Emil, 
Elischér B é 1 a, 30 ezer koronát: 
Wolner Gusztáv, Nieder Imre, Pau- 
lovics András, Dr. Székely Pál, Bender 
Gyöngyike.

Levente football bajnokság 
a salgótarjáni és sziráki járásban első 
mérkőzéséi ápr. 11-én játszódtak le igen 
nagy érdeklődés, mellett. Különösen ki
emelendő a Hirsch-gyári leventék érté
kes győzelme.
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1 Bánya L. E. 1 6 10 — 2
2 Hirschgyári L. E. 1 6 2 - 2
3 Lőrinczi L. E. 1 6 2 2 1
4 Zagyvapálfalva L. É. 1 6 2 2 1
5 Starján város L. E. 1 6 0
6 Lapujtöi L. É. 1 6 0
7 Mátranováki L E, '— —
8 Acélgyár L E. — — — —

Haás D. Ármint elitélték. 1925. 
április hó 2,-án az Esti Kurírban .Törté
net a sagótarjáni mozi dzsungelból" cí
men egy közlemény jelent meg városnnk 
polgármestere ellen, aki a közlemény mi
att büntető feljelentést tett. A nyomozás 
megállapította, hogy a cikknek szerzője 
Haas D. Ármin salgótarjáni lakos, akit

cselekményéért a budapesti kir. büntető 
törvényszék 1926. évi április hó 10-én 
vont felelősségre. Haás D. Árminnak — 
bármennyire is igyekezett, — nem sikerült 
a felelősséget magáról másra hárítani, a 
bíróság bűnösnek mondotta őt ki sajtó 
utján elkövetett rágalmazás vétségében 
és ezért öt 5.000.000,K. pénzbüntetésre 
ítélte. Az Ítélet ellen az ügyész súlyos
bításért, vádlott pedig felmentésért fe- 
lebbezést jelentettek be.

Két szoba, konyha és kamrás 
lakás május 1-re beköltözhető, uccára 
nyitó ajtóval, mely műhelynek alkalmas. 
Cím a kiadóban.

HETIKRÓNIKA
Belföld. Búd János pénzügyminisz

ter elnökletével a pénzügyminisztériumban 
értekezlet folyt le a magánalkahnázottak 
nyugdijvalorizációjának tárgyában. A pénz
ügyminiszter, kiheí legutóbb a magántiszt
viselők memorandumot juttattak el, mely
ben pontonként sorolták fel a készülő 
és a nyugdijvalorizáciőról szóló törvény
javaslatban őket ért sérelmeket és ezek 
orvoslását vonatkozó igényeiket, az érte
kezleten a Nemzetgyülás pártjainak és a 
munkaadók képviseleteinek részvételével 
tárgyalt, A megvitatásra kerülő kérdések 
közül leglényegesebb a nyugdijvalorazáció 
minimumának megállapítása volt, melyre 
nézve végül sikerült egyértelmű állás
pontra jutni. Eszerint a javaslatban meg
állapított tiz, húsz, harminc százalékos 
minimum helyett elfogadtatott általában 
a 30 százalékos minimum azzal a kikötés
sel, hogyha valamely vállalat teljes mér
tékben elvesztené vagyonát, úgy a valo
rizálás százalékának megszabását a bíró
ságtól kéfheli. Ezzel kapcsolatban az ér-

Munkáslevél.
A nemzeti érzés.

Tudatom kedves Szerkesztő Uram
mal, hogy tovább folytatván vizsgálódá
saimat, újabb és újabb keserű csalódások 
érnek, amiért a is szociáldemokrata párt
programnak olyan gyöngéi tűnnek sze
meim elé, amelyekről sejtelmem sem volt 
Eddig tanaink szerint nagy lelki nyuga
lommal fejbe vertem azt, aki ennek a 
programnak szentségében kételkedni mert, 
vagy pedig nem volt hajlandó munkás 
létére belépni közénk. De lassan elernyedt 
harcos karom, inért magának a fundamen
tumnak, a nemzetköziségről szóló ’egész 
marxi elméletnek szilárdsága is kegyetle
nül meglódult bennerti, voltaképen csak 
csekély okoknak sorozata miatt.

A dolog nem inai keletű. Valame
lyik ősznek egy napsugaras vasárnap dél
előttjén ott álldogáltam a járdaszélén s 
gyönyörködő mosolygással néztem, amint 
úgynevezett szüreti mulatságot rendező 
szociáldemokrata ifjaink felvonultak. Csak 
úgy dagadozott a mellem. Pirosmcilényes, 
fehérgatyás lobogóingujjas legények ke- 
vélyen pattogtatták a sallangosra kitercm- 
tettézett karikásostort s a fiatalság vihar
zásával vágtattak végig gyorslábú lova1- 
ikkal a főucca szikravető kövezetén. Aki 
látta a délceg magyar legényeket, meg- 
bizsergett benne a jóvér. Büszkén, elme
rengve szemléltem hát őket, amikor fur
csa mondás ütötte meg füleimet: .Eze
ken csak gúny és üres cicoma a magyar 
disz, illetékesebb volna rajtuk a kaftán." 
Módfelett elöntött a méreg és ingerült*.n 
perdülten hátra. De ime a nagy meg- 
leckéztetéshöl semmi sem lett. Ökosné- 
zésü, mosolygó munkással találtam ma
gam szemközt (mint amilyenek általában 
az ébredők) és mukkanni sem tudtam, 
mert — elhiheti drága Szerkesztő Uram — 
súlyos és meggondolt szavainak cáfo
lata nagyon hosszú, egyben reménytelen 
feladat lett volna.

Nekibusult fejemben, amelyet haza
menet ütemesen lógattam, ilyes gondola
tok jártak: Hát ha durván szakítottunk 
fajiságunkkal, van-e még szemernyi jussunk 
is a magyar ruhához és szokásokhoz? Az 
egész parádé nem egyéb, mint döglött 
lovon patkó. Használ-e valamit, van-e 
értelmer Szociáldemokrácia és magyar 
nezeti érzés tűz és viz. Aki nem fajma
gyar, az fajtalan magyar.

Az már igaz, hogy mindenképen 
bajos az ilyen magamforma szegény em
ber helyzete, akiben itt-ott felsír néha a 
letagadott ősi vér. Viszont milyen boldog 
lehet egy Pikler, vagy Propper eivtárs, 
aki a Conti uccában is, Kongóban is test- 
hezállóan nemzetközi. Tulajdonképen nem

zetközi faj csak egyetlenegy van széles 
e világon. Dehát akkor én, aki magyar
nak születtem, mi a fészkes fülemülének 
legyek nemzetközi?

A napokban a műhelyben is kitört 
belőlem ez a gyötrő téma. Szomszédom, 
aki magyar újságot szokott olvásni, azt 
mondta, hogy világszerte nemzeti alapra 
helyezkednek az államok és népek, mert 
ez a boldogulás egyetlen útja. Ott van 
a híres és jólétben úszó Amerika, amely 
talán a legsovinistább állam a föld kere
kén. Kcmal pasa valóságos szoborszerü 
megtestesítője a diadalmas török nacio
nalizmusrak: hasonlőlag kimagasló alak 
a csodálatos Mussolini olasz földön, aki 
sok eszeveszett forradalmaskodás, tébo
lyult nemzetköziség után hihetetlen virág
zásnak és ipari föllendülésnek indította a 
határozott nemzeti alapra helyezett olasz 
népet. Kész öngyilkosság az, ha egy nép 
nemzetközinek vallja magát, ostobán le
mond határainak védelméről s nem kell 
neki haza mintha a puszta levegőből 
akarna megélni. A csonkaország munkás
ságának egy része hiába lármázik és va
lósággal megérdemlik, hogy tovább éhez
zék, hiszen még mindig nem tanult, még 
mindig országvesztő nemzetközi eszmék 
képtelen jelszavai után szaladgál. Beszélt 
még a spanyolokról, Abd el Krímről, Kí
náról s nekem mindez nagyon uj volt.

Rámeredő bámulásomból jól sejtette 
hogy én ilyeneket sohasem hallottam s 
igy szóltí „Miért hallgat mindezekről 
olyan buzgón a te hires „Népszavad?" 
Én ezzel az ügyeden védekezéssel álltam 
elő, hogy valószínűleg nincs meg neki 
az a telefonszáma, mint a többi lapnak. 
Mire ő: .Aki iiy»Tn vastagon jóhiszemű, 
az kevés hijján idióta." Én aztán felkap
tam egy tisztességes vas darabot, súlyo
sat és sarkosat és igy harsogtam: .Me- 
red-e megegyszer mondani, hogy izé?"

Azt hiszi Szerkesztő Urum, baj lett? 
Feljózanodtam, mert eszembe jutott va
lami. Ugyan nem ok nélkül fogják reánk, 
hogy a terrort mi találtuk ki és mi kulti- 
váljuk olyan buzgón. Vannak azonban 
figyelemreméltó mentő körülmények. A 
terrort ugyanis kizárólag csak akkor al
kalmazzuk, amikor a kézzelfogható igaz
ságokkal szemben más érvünk nincsen. 
Továbbá csakis olyanokkal szemben lé
pünk a terror mezejére, akik nálunknál 
gyöngébbek s még ezekkel szemben is 
csak akkor, ha a véleményszabadság 
tiszteletreméltó elve alapján szemtelenül 
másképen mernek gondolkozni, mint mi 
szociáldemokraták.

Barátom se nem félt ugylátszik, ez

tekezlet foglalkozott az idevágó bírói el
járás szabályozásával is, valamint az ed
digi bírói ítéletek hatályban maradásával, 
továbbá az önkéntes teljesítések és egyes- 
ségek ügyével, az aktív tisztviselők vé
delmével, végül a betegség és baleset’ 
elleni biztosításnak a nyugdíjasokra való 

I kötelező kiterjesztésével is. — Az üzlet- 
: helyiségek felszabadításának tárgyában

Vass József népjóléti miniszter Walkó 
kereskedelműgyi miniszterrel és több 
szakemberrel megbeszélést folytatott, 
mely kizárólag informatív jellegű volt. — 
A kereskedő érdekeltségek képviseletei 
küldöttségileg megjelentek a kereskedelem
ügyi minisztériumban, hogy a miniszter 
közbenjárását kérjék arra nézve; hogy 
az üzleteknek május elsejére tervezett

is titkos ébredő), se nem haragudott, ha
nem másnap kezembe nyomott 
egy újságot, melyben kék ceruzával ke
ményen aláhúzva ez állt:

„A szociálizmus ma minden ország
ban, olyan nagys olyan is marad örökre, 
hogy holmi világmegváltóknak feltünte
tett eszmék, mellette mindvégig csak 
eszmék maradnak. Ma Mussolini a világ 
legnagyobb államférfija. Örülök minden 
olyan jelenségnek, amely a nemzeti eszme 
hajnalhasadását hirdeti." A hires Sven 
Hédin mondotta ezeket 1926, március 
30.-án.

Említette még barátom hogy a nem
zetköziség megmérgezte lelkünket bent 
is, kint is. Aztán példának hozta fel, 
hogy a felvidéken a németek sem, még 
a tótok sem, a magyarok meg éppen 
nem támogatják soha annak a rabló cseh 
államnak kormányait, amely az ezeréves 
tulajdonnak, a magyar szentkorona testé
nek elorzott darabján a hódítás pózában 
tapos. Egyedül a felvidéki „Magyar" 
szociáldemokrata párt az, amely ellensé
geink és trianoni börtönöreink oldalán 
áll. Erre azonban sikeresen mentő választ 
tudtam adni. Ha ugyanis a szociálde
mokraták itthon semmiféle közösséget 
nem vállalnak a magyarság ügyével, 
ugyan méltányos és ildomos dolog-e ak
kor azt várni tőlük, hogy a megszállott 
területeken együtt érezzenek a megkín
zott magyarság fájdalmával?

Bizony, Szerkesztő Uram, ha volna 
sötétebb szin a feketénél, akkor azzal 
kellene festeni azt a gyönyörűséges rom
bolást, amit a mi marxista tanaink ma
gyar munkásteslvéreim lelkében végeznek. 
De ne elmélkedjünk, hanem éhezzünk 
tovább a soha meg nem valósítható üres 
ábrándokért! Tűrjük a vöröss’zegfüs agi
táció dicső eredményeként, hogy a szoci
áldemokrata magyar munkás távolabb 
essék a nemzet testétől, mintha Ameri
kába költözött volna. Levágott szöllővesz- 
szö, mely már nem is él és nem tud fel
lázadni a trianoni rongyok ellen. .

Dehát gondolja, Szerkesztő Uram, 
hogy jól van ez igy? Istenem, hová ju
tottunk! Hát a magyar munkás lelke 
örökre el legyen temetve, hát feltámadása 
soha ne legyen?

Vagyok gyötrődő tisztelője: 
Tatjáni András 

felvilágosult fémmunkás.Walter magantanfolyam
Budapest, Vili Rakóci uí 51 sz.

Előkészít: középiskolai, 
összevont magánvizsgákra 
érettségire, vidékieket is.

Tisztviselőknek nagy kedvezmény.
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felszabadítása legalább egy esztendővel 
halasztassék el, Walkó kereskedelmügyi 
miniszter távollétébcn a küldöttség Mor- 
vay Jenő h. államtitkárral tanácskozott.
— A Felsöoktatásügyi Egyesületek egy 
egyetemi tanárokból álló küldöttsége ke
reste fel gróf Klebclsberg Kunó kultusz 
minisztert és átnyújtott az egyesület tisz
teletbeli tagjává történt megválasztásáról 
szóló díszoklevelet. •— A Budapesti rend
őrség nagyszabású hadikölcsönkötvény- 
hamisitás nyomára bukkant. A Kecske
méti utcában lévő Peblich féle bankban 
nagyobb mennyiségű kötvényt kinált meg
vételre Szűcs Ferenc és Szaplonczay Osz
kár s midőn a bank információszerzés 
céljából magánál tartotta a kötvényeket, 
az illetők eltávoztak és nem jelentkeztek 
a kötvények beváltása idejére. Megálla
pítást nyert, hogy a kötvények hamisak 
voltak, Szűcsre és Szaploncayra vonatko
zókig pedig, hogy néhány hónappal ez
előtt hamis 25 ezer koronás bankjegyet is 
hoztak forgalomba. Szűcs Ferenc ügy
védet a rendőrség hamis nosztrifikálással 
ellátott hadikölcsön kötvények terjesztése 
miatt és bankjegyhamisitás gyanújának 
terűében őrizetbe vette és öt a vizsgáló- 
biró előtt előzetes letartóztatásba helyezte.
- Pallavicini György örgőf, kinek men
telmi jogát a Nemzetgyűlés felíüggesz-, 
tette, megjelent a vizsgálóbíró előtt s 
két és fél óráig tartó kihallgatáson tette 
meg a vallomását a frankügyben. — A 
Magyar Vöröskereszt Egylet a M.igyor- 
országot ért nagy árvízkatasztrófa után 
felhívással fordult az európai társegyesü
letekhez, azok támogatását kérve az új
jáépítés munkájában. Á felhívás eredménye- 
képen a spanyol vöröskereszt 2000, a 
görög vöröskereszt pedig 1000, francia 
frankot küldött az árvízkárosultak felse- 
géiyezésére. — A népjóléti miniszter el
rendelte, hogy a hatósági orvosok díjmen
tesen kötelesek kezelni a hadirokkanta
kat. A gyógyszerek költségei, valamint a 
kózházakban az ápolási költségeket az 
államkincstár fogja fedezni. Ez az intéz
kedés a vagyonos hadirokkantakra nem 
vonatkozik., — Husvét vasárnapján nyílt 
meg Hódmezővásárhelyt a helyi képző
művészek első együttes kiállítása. A kiál
lításon résztvettek névszerint Rudnay 
Gyula, Tornyai János, vitéz Darvassy Ist
ván, Barkász Lajos, és Endre Béla festő
művészek, valamint Pásztor János és 
Kallós Ede szobrászművészek, kik a vá
rosházán 103 képet és szobrot állítottak ki.

Külföld. Szerdán délelőtt 11 óra
kor Rómában a Kapitolium előtti téren, 
amidőn Mussolini miniszterelnök a nemzet
közi sebészkogresszusról való távoztában 

•az őt éltető tömeg sorai között gépko
csija felé igyekezett, egy eszelős ir öreg
asszony‘közvetlenül közeiből revolverlö
vést tett Mussolinira. A miniszterelnök, 
aki igen könnyű sebet kapott, mivel a 
golyó csupán orreimpáit fúrta át, meg
tartotta a legtökéletesebb nyugalmát és 
a legnagyobb hidegvérrel intézkedett 
Azonnal, hogy a közrend fenntartása ér
dekében akadályozzák meg a merénylet
nek minden visszahatását. A merénylő 
asszonyt csak nagy üggyel-bajjai tudták 
a felháborodott tijfrieg kezeiből megmen
teni. A merénylet hire világszerte nagy 
felháborodást keltett, Olaszországban pe
dig hallatlan irgalmat okozott. A fascis- 
tákat nagynehezen lehetett megakadá
lyozni, hogy nagyobb szabású rombolá
sokkal bosszulják meg a vezérük ellen 
élkövetett merényletet. Mussolini másnap 
hajóra szállt és Tuniszba utazott. Eluta
zásakor beszédet mondott a hadihajó fe
délzetén és beszédében kijelentette, hogy 
Olaszország jövője a tengeren van. Ez a 
kijelentés meglehetősen nagy feltűnést 
keltett, mert ebből arra következtetnek, 
hogy Olaszország erőteljes gyarmati po
litikát kivan kezdeményezni és igényt 
tart a Németországtól elvett gyarmatok 
egyrésze feletti megbízatásra. — Belgrád- 
ban a király szerdán este fél .11 órakor 
Uzunovics Miklóst, a lemondott kormány 
volt építésügyi miniszterét bízta meg az 
uj kormány megalakításával. Az uj minisz
terelnök kijelentette, hogy radikálisokból 
és Radics-pártiakból álló kabinetet állít 
össze, amelyben Pasics volt miniszterel
nök nem vesz részt. Az uj szerb kormány 
csütörtökön délután megalakult és abban 
a régi kabinet tagjai Pasics kivételével 
megtartották tárcájukat. — Az uj kor
mány megalakulása nagy izgalmat keltett 
Romániában különösen azért, mert Avare- 
scu tábornok kormányában három nem
zeti párti miniszter is tárcát vállalt, holott 
Avarescu hosszabb ideig tárgyalt a nem
zeti párttal anélkül, hogy a tárgyalások 
eredményre vezettek volna. Most a három

nemzeti párti politikus kormányba lépése 
után a nemzeti párt kettéválással fenye
get. Goldis László kultuszminiszter, a ro
mán nemzeti párt aradi tagozatának el
nöke népgyülésre hívta össze a nemzeti 
párt aradmegyei tagjait, hogy megindo
kolja, miért lépett be a kormányba. A 
kormánnyal eredménytelenül tárgyaló nem
zeti párti vezetőség Maniu Gyulával 
együtt ellenzékbe szorult.

Meghívó.
A Salgótarjáni Népbank Rész

vénytársaság
t. részvényeseit van szerencsénk az 1926 
évi április hó 28.-án délután 5 órakor 
Salgótarjánban az intézet helyiségében 

tartantdó

XVII. évi rendes közgyűlésre
tisztelettel meghívni.

Napirend:
1. Az igazgatóság jelentése a7888/1925 

P.M. számú rendelettel szabályozott 
megnyitó mérlegről és az uj érté
kelésekkel kapcsolatos javaslatokról.

2. A felügyelőbizottság jelentése a 
megnyitó mérleg és az erre vonat
kozó igazgatósági jelentés és ja
vaslatok megvizsgálásáról.

3. A megnyitó mérleg megállapítása 
és ezzel kapcsolatban az uj rész
vénytökének és a részvények uj 
névértékének megállapítása.

4. Indítvány a részvényeknek 25:1 
arányban 40 pengő névértékű rész
vényekre leendő összevonására.

5. Alapszabály módosítás.
6. Az igazgatóság jelentése a lefolyt 

üzleti évről.
7. A felügyelöbizottság jelentése.
8. A mérleg megállapítása és a fel

mentvény megadása az igazgatóság 
és felügyelöbizottság részére.

9. Határozathozatal a nyereség felosz
tása tárgyában.

10. Igazgatósági tagok választása.
11. Felügyelöbizottság! tagok,választása.
12. Alapszabályszerüleg benyújtott in

dítványok tárgyalása.
Salgótarján, 1926. április 14.

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.

A közgyűlésen azok az indítványok 
tárgyalhatok, melyek azt megelőzőleg leg
alább 5 nappal Írásban az igazgatóság
hoz beérkeztek.

Meghívó.
A Salgótarjáni Turul Nyomda 

Részvény társaság
t. részvényeseit van szerencsénk az 1926. 
évi április hó 27-én d. u. 4 órakor Sal
gótarjánban a Salgótarjáni Népbank r. t. 

üzlethelyiségében tartandó • .

I. évi rendes közgyűlésre
tisztelettel meghívni.

Napirend:
1. Igazgatósági jelentés előterjesztése.
2. Felügyelőbizottsági jelentés előter

jesztése.
3. Zárószámadások előterjesztése.
4. Az évi nyereség felosztása.
5. Az igazgatóság és felügyelőbizott

ság részére a felmentvény megadása.
6. Üresedésben lévő igazgatósági tag

sági hely betöltése,
7. Netán megüresedő felűgyelőbizott- 

sági tagsági hely betöltése.

Salgótarjáni APÖLLÖ MOZGÓ heti műsora
Szombat Vasárnap Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

áprl, 17. 18. 19. 20. 21 22. 23.*

HAVOC

•

Szünet
A bűn piacán Szünet

kezdete hétköznap este 8 órakor, vasár és Ünnepnap 
délután 4, 6 ée 8 órakor.

Nyomatott „A Munka" könyvnyomdában Salgótarján. — Tulaját Vógh Kálmán.

8. Alapszabályszerüleg benyujott indít
ványok tárgyalása.
Salgótarján, 1626. április 14.

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.

A közgyűlésen azok az indítványok 
tárgyalhatok, melyek azt megelőzőleg leg
alább 5 nappal Írásban az igazgatósághoz 
beérkeztek.

Meghívó.
A Salgótarjáni Keresztény 

Iparosok fogyasztási és Értékesítő Szö
vetkezete 1926. évi április hó 25-én va
sárnap d. e. Vj 11 órakor az Ipartestületben. 

VI. évi rendes közgyűlését 
melyre a t. tagtársakat tisztelettel meg
hívja az igazgatóság.

A megnyitómérleg valamint az 1926 
évi mérleg és nyereség számla a tárgy
sorozat és jelentésnek a közgyűlést meg
előző 8 napon át az üzlethelyiségben ki
függesztve a t. tagtársak rendel
kezésére áll.

Meghívó!
A Salgótarjáni Áruforgalmi 

Részvénytársaság
t. részvényeseit van szerencsénk az 1926. 
évi április hó 27-én d. u. 5 órakor Salgó
tarjánba^ a Salgótarjáni Népbank üzlet

helyiségében tartandó

I. évi rendes közgyűlésre
tisztelettel meghívni.

Napirend.
1. ígazgatósngi jelentés előterjesztése.
2. Felügyelőbizottsági jelentés előter

jesztése.
3. Zárószámadások előterjesztése.
4. Az évi nyereség felosztása.
5. Az igazgatóság és felügyelőbizott

ság részére a fehnentvény megadása.
6. Alapszabályszerüleg benyújtott indít

ványok tárgyalása. * 
•Salgótarján, 1926. április 14.

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.

A közgyűlésen azok az indítványok 
tárgyalhatok, melynek azt megelőzőleg 
legalább 5 nappal Írásban az igazgató
sághoz beérkeztek.

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

Ámen.

Kalapszalonhoz 
társat keresek kinek nagyobb körű is

meretsége van, esetleg 
— üzlethelyiséggel együtt — 

Cim: a kiadóban. *

Hirdessünk: A

MUNKA 
politikai 

hetilapban!!

Budapesti Nemzetközi Vásár 
1926 áprilia 17—26. 

Legjobb bevásárlási alkalom. 
Vánaszabadraktár.

Szállítási-, utazási- és vizumkedvezmé- 
nyek. Képviseletek a bel- és külföld 

nagyobb városaiban.
Egyidejűleg, nemzetközi bőripari kon

gresszus.
Szállást és teljes ellátást biztositó 

„3 nap Budapesten" c. jegyzetfüzetek 
1 millió magy. kor.

Központi iroda: Budapest, V. Sze
mere ucca 6. Telefon; L 961-22.

Három a magyar igazság I 
azért háromszorosan igaz hogy nagyra- 

becsült Hölgyeim és Uraim 

csak az udvarban
Hallatlan öles5n vásárolhatnak.

Áiak ezrekben

Rendkívüli kedvezmény. 
Menyasszonyi kelengye.

23 m. égynemüvászon, 4 drb. hímzett női íny, 
4 drb. hímzett női nudrág, 3 drb. hímzett fü- 
zővédő, 4 drb. lepedő. 6 drb. törülköző, 4 drb. 
pohártör.c, 6 drb. portói lő, 1 drb. 6 személyes 
abrosz 6 drb. szalvétával és 6 drb. zsebkendő 

Összesen 998.000 korona.

’ ■ . )

f

mtr. 140 cin. széles divatos 
férfiöltönyszövet v. 3 drb. 
dupkgalléros színes férfiing 
v. 3 mtr. kitűnő rúhaselyem 
minden színben — —

198
drb. 2 mtr. hosszú fehérített 
kész lepedő, v. 3 drb. fe
hér étkező abrosz, v 3. di b. 
kitűnő szalmazsák —

in
mtr. sifón, v. 3 drb. törö- 
kös delénkeodő, v. 3 drb. 
pohártörlő — — — 29
mtr. mosott v-fzon v. di- 
vatdelén, v. kékfestő, v. 3 
drb. börerős törülköző 35
mtr. kanavssz, v. anjjin, v.
12 d-b. szép zsebkendő
mtr. se'yemfényü klott, v. 
3 drb. hímzett női-iog v. 
nadrág, v. 3 mtr. kitűnő mi
nőségű sottis v. pepita női 
szövet — — — —

Ó9
mtr. duplaszéles női szövet 
minden s/inben, v. 3 mtr. 
gyönyörű futószönyeg 8í
mtr. szimplaszéles acélerő* 
szürke öltönyanyag, v. 3drb, 
étkező szalvéta — — 4ó
drb. 2 ágy- 1 asztalterítő, v. 
2 drb. csodasz-p virágos 
Vattopaplan — — — 368

Cim: 4

olcsó maradékvásár
Budapest, Király ucca 32.

Postai rendeléseket lelkiismeretesen 
teljesítünk.

Tömeges vidéki elismerőlevél.

Alteste
jutalomjáték akciója május 15.

Gyűjtse!

Gyűjtse 1

Gyűjtse!


