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A MUNKA
Magyar

Vági István kezdett így egy 
mondatot a bűnügyében tartott 
tárgyaláson. Csak kezdett, mert a 
bíró kémény szava útját vágta an
nak az ömlengésnek, amellyel ki
tudja hányadszor és hová kúszott 
volna fel Vági elvtárs a nemzeti ér
zések sudár fájára!

Össze hordott, össze toborzott 
egy csomó egza'tált embert, akik 
mind a kommunista világrend pró
fétáinak tudják magukat. Nagy és 
nehéz. . pénzekkel fizette ki azt a 
többi Vészét az agitátoroknak, amely 
rész nem is annyira a gondolat 
szépségéért, mint inkább a rubelek 
szép 'csengéséért hajlandó és akar 
agitálni, vezetni és tüzelni. Keblére 
ölelte a Moszkvából jövő küldött
séget, talán terveket dolgozott ki 
minden módozatokra, amelyekkel 
ezt a nyomorban sínylődő országot 
újra vörösbe, kétségbeesésbe akarja 
dönteni.

Magunk részéről nem kételked
tünk soha abban, hogy ezek a mó
dozatok igen alkalmasak a kereset
nélküli munkástömegeket izgalomba 
hozni s ugy gondoltuk, hogy a lelki 

izgalmak előföltételek a lehetetlen 
kereseti viszonyokban rejlik-azon- 
ban, hogy mindezen izgalmak egy a 
moszkvai internacionálé járszallagján 
rángatódzó kommunista izü párt meg
alakítására vezessenek, nem hittük 
Egyszerűen azért mert a választá
sok és egyéb események azt a meg
győződést érlelték meg bennünk, 
hogy a magyar munkásság végleg 
kiábrándult a világot megváltó nem
zetközi gondolatokból.

Be- kellett vallanunk a Szántó- 
Vágfféle leleplezéseknél, hogy nem 
egészen vált be várakozásunk, hogy 
a munkátlanok s az éhbéresek bi
zonyos százalékát ismét sorompóba 
lehetett állítani Kún Béla ideáljai
nak érdekében. .Ha csak keveset is 
de mégis lehetett.

S ezek között az újonnan „be
szervezettek között Salgótarján is 
szerpelt. Itt is megalakult a Vági 
párt. Itt is gyűlések, megbeszélések

fi MÜHKK TfiRCÁJfl.
Akalmárszelíem megsemmisítéssel 
fenyegeti a földművelő osztályt

Fenti cím alatt a német és más né
pek viszonyaira is kiterjeszthető paraszt
ságra vonatkozó igen figyelemreméltó 
cikk jdent 1.1-g. Tudományos alapon rá
mutat a szerző, dr. Rosikat-Breslau arra- 
az cminint-r veszedelemre, mely a föld- 
mivelő néposztályokat fenyegeti. Az 
északi földteke szférájába tartozó nép
családok faji jellege a paraszti. E gyök
ből szívódik az élet nedű ágakba és le
velekbe. Ha e folyamat megszakad, ki
hal az egész. — A parasztsággal szel
lemi ellentétben áll a kalmárság. A pa
rasztság ereje a megállapodottság, emezé 
a mozgékonyság. Előbbi feladata érték
termelés, utóbbié érték forgalomba hoza
tala. A*középkorá uralkodók felségjogai 
vaspántba szorították a jobbágyi paraszt
ságot. 1525.-ben a parasztforradaímak ez 
igát le akarták' rázni. A XVII. században 
egy megértő és zseniális Hohenzollern 
dinastia azonban magához emelte a por- 
basujtottat. így Nagy Frigyes megmen
tette a földművest és megmentette ama 
óriási földterületek eltolódását, melyek

szívvel...
folytak Képviselőt jelöltek. Néhány 
vezető ember jó lakást bérelt, elég 
jól élt, nem tudjuk honnan miből, 
de semmi esetre sem a tagok járu
lékaiból, hiszen azok mind vagy a 
munkátlanok soraiból kerültek ki, 
vagy a legminimálisabb keresettel 
biró bányászokból és napszámo
sokból!

Hát ezek a salgótarjáni Vág- 
isták egy szép napon leültek tár
gyalni az Ébredőkkel. Tűz és víz 
mondja egy fővárosi nyilatkozó po
litikus, ezek soha nem egyesülhet
nek! Társadalmi egyesület és poli
tikai párt mondja a másik, nem is 
tanácskozhatnak. Azonban megtör
tént, mégis ha egyéb nem — leg
alább a b szélgetés.

Eljöttek a maxistáknak tudott 
munkások vezetői, hogy felajánlják 
segítségüket a közös célokra, a sal
gótarjáni munkásság egyetemének 
védelmére, a nagyobb kenyér kéré
sének követelésének harcára. És 
ezek az egyszerű emberek a beszél
getés keretében mindennél világo
sabban, meggyőzőbben mondották 
el art, hogy ők nem érzik magu
kat 'kommunistáknak, kiábrándultak 
belőle régen és semmi hatalom hem 
bírná rá őket részt venni egy újabb 
kalandba, de ők ragadnának elő
ször fegyvert a kommün erőszakos 
behozói ellen. Magyaroknak érzik 
magukat mondották itt s a világ 
bármely tájékán, mert tudják, hogy 
e földön a szülőhazát levetni s el
feledni nem bírják. )

Talán tettetést is lehetett volna 
sejteni s ravaszkodást gondolni a 
szavak mögött — de nekünk az 
volt a meggyőződésünk, hogy nem
csak a száj, de a szó is szólott.

Ezek az emberek tényleg a 
gyomrukkal vannak a másik táborba 
kényszerítve, az éhségükön át fog
ják meg őket Moszkva exponensei, 
de a szivük nem tud átállani a má
sik oldalra. A lehetetlen bérviszo
nyok átkergetik őket a' legradikáli
sabb a leglehetetlenebb megoldáso
kat Ígérő agitátorok mögé — de a

végül a XX. századot renditették meg 
etikai és materiális alapjaiban. A Habs
burgok közöl II. Józsefet illeti érdem. 
Viszont pl. Tirolban a parasztok Ferdi- 
nánd főhercegtől követelték zsidó házi 
bankárának elbocsájtását. A főherceg en
gedve menesztette is a népszipolyozó 
Salamankát. — Végül a XIX. század 
csekély időbeli eltéréssel meghozta a 
jobbágyság felszabadulását. De az ördö
göt Belzebubbal űzték el. Míg a parasz
tot a latifundium járma alól felszabadí
tották, kiszolgáltatták őt egy sokkal ve
szélyesebb ellenségnek: a kamatuzsora 
politikáját élő izmaelita kalmárnak. Bizo
nyítja ezt, hogy a XIX. század felszaba
dított parasztságának óriási terülctvesz- 
teségei vannak. Sering tanár megállapí
tása szerint e veszteség egyedül kelet 
Németországban 1815.-59 között 159.000 
hektárra tehető. A Judeofil szellem ké
sőbb a hamisan értelmezett római jog 
alappillérjeit minden vonatkozásban alá
ásva kierőszakolta az 1867. nov. 17-iki 
törvényt: a 6 százalékos kamathatár el
törlését. Ez ujnbb kereskedelmi fogalmak 
világának (értsd kamatuzsora és rablógaz
dálkodás) nyitotta meg kapuit. — De a 
legújabb kor élelmezési ‘politikája is szi
gorú folyóminya ama óriási eltolódásnak, 
mely a mesterséges kínálat és kereslet

lelkűk ma sem oly vörös, az érzé
sük ma sem oly fekete mint ami
lyennek a pesti és kapcsolt veze
tőket tudjuk.

Nem szabadna ezeket a salgó
tarjáni munkástömegeket a sorsukra 
hagyni s prédát adni a zsákmányo
toknak! — Hol a nemzeti keresz
tény társadalom, amely megérzi a 
munkás testvérek üterének lázas 
lüktetését, amely meghallja az éh
ség sírását? Nincs habozásra idő és 
ok s nem szabad elitélni eleve a 
nyomor s nehéz munka robotosait, 
ha minden délibáb után szaladnak,

ami kinzó keserveikből való szaba
dulásukat megcsillogtatja, hanem, 
reális munháspolitikával, munkaal
kalmakkal, emberi bérkeresettel s 
fajszeretettel kell minden magyar 
munkást a társadalomnak magához 
ölelni.

Meghallgatni, megérteni, nem 
kivetni, de magába olvasztani s fő
ként megszeretni őket — ezt vár
ják Salgótarján társadalmától a sal
gótarjáni munkások, akik most éb
redeznek magyar szivük tudatára^

Sz. i.

Sgtranyavszky Géza balassagyarmati közjegyző ünneplése.
F hó 12-én Balassagyarmaton ben

sőséges és meleg ünneplésben volt része 
Sztranyavszky Géza közjegyzőnek, kor-, 
mnnyfőtanácsossá való kinezése alkalmá
val. Az ősz közéleti férfi- 52 éves köz
jegyzői pályafutásának koronájaként ju
tott e magas 'kitüntetéshez. Az érdemek 
nagyságát mutatja az is, hogy a kitünte
tés átadásához maga Pesthy Pál igazság
ügyi Miniszter jelent meg Balassagyarma
ton, hogy személyesen nyújtsa át a leg
magasabb helyről jött munkamegbe
csülést.

A fővárosból kíséretében voltak 
Dr. Sztranyavszky Sándor belügyi állam
titkár kerületünk képviselője, Dr. Mikó 
Ferenc államtitkár, Gál László miniszteri 
tanácsos, Brandt Vilmos nyugalmazott 
főispán. Az üncpély a törvényszék fötár- 
gyalási termében folyt le. A Miniszter 
szivdiktálta szavakkal méltatta Sztra- 
ry„vszky Géza közjegyzői működését, 
amelyet betetézett a közélet és magán
élet, politikai és gazdasági téren folyta
tott magas ivelésü munkálkodása. A ri
deg irodai szobafalakon túláradó ember- 
szeretete naggyá tették őt, mint polgár
társat is. A Kormányzó ur őfőméltósága 
kitüntetése ezt a minden irányú hatalmas 
munkásságot óhajtotta legalább részben 
méltányolni. Szenthe Kálmán a törvény
szék elnöke,1 birói kar és ügyvédi ka
mara nevében üdvözölte az ünnepeltet.

Sztranyavszky Géza közjegyző egész 
lényében meghatva egyszerű őszinte sza
vakkal, de kartársi és emberszeretettől 
átfűtött érzésekkel válaszolt az üdvözlé
sekre. Kiemelve, hogy 52 éves munkál
kodása nem járhatott volna olyan ered
ménnyel, ha az őt körülvevő közönség 
minden vonatkozásban igaz megértéssel 
szives jóakarattal, fogyatkozásai iránt jó
ságos elnézéssel nem vette volna őt min
dig körül. Az emberi szeretet volt az,

mely a szivek mélyéből áradva őt pálya
futásán mindig segitette.

Az ünnepség után Dr. Koltay Ernő 
az ügyvédi kamara elnöke vezetett kül
döttséget az Igazságügyi Miniszter elé.

Délben a Sümegh szálló nagyter
mében 160 . teritékü ebéd volt, amelyen 
a felköszöntőknek egész sorozata hang
zott el. Így Pályi Pál főispán a Kormány
zóra és a jelenlevő miniszterre, ürítette 
poharát. Majd a Miniszterrel élükön a 
jelenlévő előkelőségek és vezető egyéni
ségek köszöntötték újra és újra az ünne
peltet.

Magunk részéről ugy érezzük, hogn 
ebben a bensőséges kedves ünneplésbe/ 
egész Salgótarjánnak is osztozni kell, 
mert hiszen ez a nagy állampolgári eré
nyékkel rendelkező férfi adta nekünk, 
nevelte nekünk képviselőnket Sztra
nyavszky Sándor államtitkárt.

Tanítóink ünnepe.
A salgótarjáni járás népnevelői, f. 

hó 19.-én Baglyason a Bányatársulati kar 
szinó termeiben gyűllek össze. Itt pergett 
le az a szép, tartalmas és fegyelmezett 
gyűlés, mely évről évre meg-meg ujul, 
egyszer tavasszal a’ járás területének más
más helyén. Sokan nem is hinnék, hogy 
az ily összejövetelek az ily tanácskozások 
együttesen folytatott megbeszélések, mily 
nagy horderejűek és mily nngyjelentősé- 
güek a népkultura érdekében.

Báró Eötvös József ha;ánk első kul
tuszminisztere hivta életre a tanítói körö
ket, tanítói egyesületeket s tette törvény
nyel kötelességévé mindenegyes tanitónak 
ezen alakulatokban, a leginterivebb rész
vételt, önképzést; önművelést.

A gyűlésről a múlt számunkban hoz
tunk programot — illő tehát, hogy ered
ményeiről is beszámoljunk.

A gyűlés Dr. Visnyovszky Rezső

hallatlan fokozásának párhuzamos jelen
sége. (Reklám őrület!) A népek helyhez 
kötöttségével szemben áll a világtávlato
kat röptében átkaroló internacionális 
kereskedelem és nagytőke. így tör
ténhetett meg, hogy kiváló britt gazda
sági területek mellőzésével az angol im- 
periutn 30 milliónyi sziget lakosságának 
élelmezési szintere Európából Amerikába 
tétetett át. Jelenleg vadregényes parforce 
vadászterületek Angliában hajdan irigyelt 
termőföldök voltak. Most a Rotschildok 
vadásznak rajta. — Bismarck még felis
merte a gazdasági függetlenség határta
lan értékét. Utódai szemét sötét homály 
fedte. — A háború után igaz, hogy a 
valuta zuhanások idejében számtalan föld
birtok lábra állt. Százezrekre menő arany
koronái hiteleket aprójószág árából 
játszva fizette vissza. De most bekövet
kezett az állandó értékű pénz ideje. S 
ennek ugyancsak katasztrófáiig következ
ményei lesznek, bármennyire hihetetlenül 
hangozzék is. Ezen anomálián pedig a 
többtermelés sem fog segíteni. Leginten
zivebb termelés is hiába folyik akkor, 
amidőn észrevétlenül Európa százmilliói
nak ellátását távoli világtájakon fekvő 
termelési retortákból fogják ellensúlyozni. 
India, Ausztrália, Kanada és Dél-Ame- 
rika itteni méreteket felülmúló rekordter

mések által diktálni fogja az árakat S 
mig az ipari cikkek stabil pénz mellett is 
magasabb áron mozognak, addig a mező 
gazdasági termékek észrevétlenül kima
radnak az árjavulásból: tengerentúli mér
hetetlen konkurencia fogja azt letörni. Ez 
az, amit a győző és a könyörtelennéps-övet- 
ség akar. Alacsony előállítási árakat és 
kötelezettséget az adósság visszafizeté- 
sérel E helyzetben akarják a mezőgaz
daságot is látni.I Nemzeti politika a jö
vőben szükségszerűen csakis földmives 
politika lehet. Félszázaddal ezelőtt a föld- 
müvesség a néplétszám 2/3 át tette ki. 
Ma már alig haladja túl valamivel az 
1/4-et. A nagyvárosok túlzott fejlődése 
gazdasági, szociális és fajbanyatl.ís jelei, 
melyek nemzetközi elposvsnyo.sodáthoz 
vezetnek. Ezért kívánatos, hogy

1. önálló telepesek erősittessenek 
és őket számbelileg emeljék. 2. Gazda
sági biztosítékok törvényesittesseóek (ka
mat, rabszolgaság stb. uzsora letörése) 
3. A földmives parasztság ' gondolatát 
propagálják.

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

Ámen.
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leír, tanfelügyelő jelenléte mellett zajlott 
le gazdag és érdekes munkoterve szerint. 
Barthó Dániel acélgyári fötanitó járás
köri lanitóegyesületi elnök magasztos 
szavakkal nyitotta meg az értekezletet, 
majd Sztankovits János okleveles polg. 
isk. tanár áll. ig. tanító alelnök vezette 
tovább. Hunyár Adóm ig. tanitó az egye
sületnek küzdelmeit, harcait, a tanítóság 
érdekében folytatott erőfeszítéseit ismer
tette. A tanítói jóléti intézmények fejlő
dését vázolta.

Nagy Antal áll. tanitó „Az alkotó 
munkára és az öntevékenységre való ne
velés módjai és eszközeiről" értekezett. 
Alapos előtanulmányokra vallott elő
adása.

Borbás István salgói tanitó a „Le
venteképzés jellemnevelő hatásairól" a 
levente mozgalom nemzetmenlő és hon
szerző céljairól tárgyalt nagyszerű gon
dolatok csoportosításával, gördülékeny, 
magyaros stílussal. Fölvetetette a női- 
levente alakulatok létesítésének szüksé
gességét is, amelyre még vissza fogunk 
térni. Tartalmas előadásához Vadkerthy 
Béla és Vincze József szóliottak hozzá.

Utána Futásfalvi vitéz Pál Imre já
rási testnevelési vezető, hintette el a szi
vekbe, a levente otthonokban, künn a 
szabadban folytatandó sokoldalú testi és 
lelki munkának, tapasztalatokon nyugvó 
tervezetéi, amely gerinces kiegészitöje 
volt Borbás István előadásának.

Végül Vadkerthy Béla tanitó lapunk 
munkatársa tartotta meg előadását.

Meseórák erkölcsi és szellemi jóha
tásairól a gyermek lelkivilágára. Előa
dása szívből jött, szívhez szólt, Szines 
magyar beszéddel meséit.

Ünnepe volt ez a gyűlés a mi taní
tóinknak, ahonnan uj impressziókkal, uj 
impulsusokkal távozhattak.

A gyűlés után következett társas 
ebéden csaknem 90 teríték volt- Pohár
köszöntőket mondtak Baithő Dániel a 
kormányzóra, Röder Alfréd a kir. tanfel
ügyelő, Truhkó Lajos Wodiáner dijjal ki
tüntetett bányatársulati ig. tanítóra, Csá
szár Elemér főmérnökre aki meghatva 
mondott köszönetét az üdvözlésért. Kár- 
páthy Ödön tanügyi referensre mint bá- 
nyaképviseiönkre, Trunkó Lajos a kir. 
tanfelügyelő nejére. Vadkerti Béla a sal
gótarjáni reálfőgimnázium hivatalos ki
küldöttjére Dr. Molnárra és Dr. Czirbusz 
Endrére. Sztankovits János, a nőkre. Dr 
Molnár a magyar tanítókra és Vadkertire.

A járás tanítóinak kellemesen telt 
el a napjuk. Együtt maradtak késő dél
utánig. Az esthárangszó után csend bő
vít a baglyasi kaszinó termeire, ahol a 
gyűlés lefolyt.

Hirek és különfélék.
Az uj népiskolai tanterv első 

gyűmölcsszeaése. A vallás és .közokt. 
m. kir. miniszter f. év pünkösd ünnepein 
a Nemzeti Muzeum dísztermében és ku
polacsarnokában tanügyi kiállítást ren
dez, hogy bemutassa az uj népiskolai 
tanterv gyakorlati szellemét, a gyerme
kek oktatásain keresztül. Az iskola a jövő 
kertje, hol a gondos kertész keze alatt 
nőnek az emberpalánták. Itt csöpögtetik 
a fogékony gyermeki szivekbe azokat az- 
emberi tulajdonságokat, melyek megve
tik az egyén és megpecsételik a nemze
tek jövő boldogulását. Ezen tulajdonsá
gok közül ma különösen azok kincvelé- 
sére van. szükségünk, amelyek egy uj 
honalapitására, Nagy Magyarország visz- 
szaszerzésére vértezik fel a jövő generá
ciót. Az Isten-, Haza- és fajszeretet, a 
küzdenitudás, kitartás és munkaszeretet 
együttes hatása teszik csak képessé erre 
a feladatra. Ezt a célt, ezt a nevelést 
szolgálja az uj tanterv, amely pünkösd
kor mutatja meg, hogy mire tette ké
pessé, az ország tanuló ifjúságát, Nagy 
Magyarország jövő- polgárait. E kiállítá
son városunk tanulói is bemutatják tudá
sukat. Pl. az acélgyári iskola küldött e 
célra; 44 drb. rajzot, 24 drb. térképrajz, 
5 fogalmazási irkát, 27 drb. agyagmun
kát, 14 drb. famunkát, 16 drb. nőikézi- 
munkát, 37 drb. papírmunkát. Ismerve az 
iskola ilyenirányú készültségét, bízunk 
benne, hogy városunk tanügyére csak 
elismerést hozhatnak.

Levente verseny. A járási szol- 
gabiró és testnevelési vezető jelenlétében 
folyt le f. hó 8-án Sámsonháza község
ben a sámsonházai körjegyzőséghez tar
tozó község leventéinek atlétikai verse
nye, A verseny előkészítése és az anya-
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giak előteremtése Finta István kisbárká- 
nyi tanitó, a verseny rendezése Kirchner 
püspöki titkár érdeme. A verseny a kör
nyék megértő inteligenciájának jelenlété
ben folyt le. A verseny győzteseinek ju
talmazására szánt 23 éremből Kisbárkány 
14 drb.-ot, Sámsonháza 4 drb.-ot, Nagy- 
bárkány 3 drb.-ot és Márkháza 2 drb.-ot 
vitt el. Egyéni győztes Sánta József 12 
éves kisbárkányi levente, aki a rövid és 
távfutásokban a felnőtt leventéket is min
den esetben könnyen győzte. Ismét egy 
példa, hogy mit tehetnek a lelkes nép
nevelők a nemzet virágainak megmen
tése érdekében. ...e.

Esküvő. F. hó 15.-én d. u. 5 óra
kor tartotta esküvőjét Ifi. Takács Ferenc, 
az ipartestület elnökének fia, Nagy János 
városi tisztviselő leányával, Toncsikával. 
A szertartás után, az ifjú párhoz Dr. 
Csengődy Lajos megható beszédet inté
zett, mely után gratulációkkal halmozták 
el a nagyszámú ismerősök az ifjú párt.

Miniszterelnök válasza a 
T.E.SZ.-nck. A Társadalmi Egyesüle
tek Szövetsége a miniszterelnököt Qlasz- 
országból való visszatérése alkalmából 
a kötelékébe tartozó társadalmi egyesü
letek nevében meleg szeretettel üdvö
zölte. A miniszterelnök a Társadalmi 
Egyesületek Szövetségének üdvözlő át
iratára a következő választ küldte: „A 
Társadalmi Egyesületek Szövetsége f. 
évi április hó 14-én hozzám intézeti fel
terjesztésében szives volt engem az or
szág érdekében tett olaszországi utam 
alkalmából a magyar nemzeti társadalom 
nevében meleg szeretettel üdvözölni. 
Amidőn ezért a t. Elnökségnek hálás 
köszönetét mondok, nem mulaszthatom 
el azt, hogy egyúttal ama reményemnek 
is kifejezést adjak, hogy a haza javára 
irányuló további munkálkodásomnál a 
magyar nemzeti társadalom hazafias tá
mogatásával és megtisztelő bizalmával a 
jövőben is megajándékoz. Budapest, 1927 
április 26-án. Hazafias üdvözlettel:

Bethlen s.k.
A vízválasztói bányatársulati 

népiskola növendékei Szentkuton. 
A Bányatársulat tanítói kara, mindenkor 
és minden időben a legmodernebb és leg
életrevalóbb módon iparkodott fejleszteni 
a reibizott bányász csemeték és gyer
mekpalánták értelmi, érzelmi és erkölcsi 
világát. Növendékeik sokoldali kipézés- 
ben részesülnek s igy méltón illeti meg 
a Bányatanitók munkáját a sajtó elisme
rése is. Most is örömmel Írjuk, hogy né
hány nappal ezelőtt a vízválasztói villa
mos centrale telepének iskolásnövendé
kei látogatták meg a mátraverebélyi szent
kúti kegyhelyet Vadkerthy Béla vezető 
tanitó kiséretében. A gyermekek anda- 
logva járták be az évszázados bucsujáró- 
helyet. Gyönyörködtek a Remetelakban, 
a Szent István, Szent László kutjaiban, 
elragadtatással bámulták a templom fres
kóit, hallgatták a kegyhely történetét 
Páter Tamássy krizosztom ferences zárda
főnöknek prédikációját s tekintették meg 
érdeklődéssel a stációkat és a menháza- 
kat, majd elhallgatták volna Ítéletnapig 
is az öreg Magyar Dénes 75 éves aggas
tyánnak a meséit.

Szorgalmas 14—15 éves leány ki 
a háztartási dolgokban jártas, lehetőleg 
árvalány azonnal fölvétetik. Cima kiadóban 

A Revizorok kötelességei cim 
alatt sorozatos cikkett közöl a „adó és 
könyvvitel" cimü szemle Vargha László 
r.t. igazgató, könyvszakértő tollából. A 
cikk gyakorlati alapon tárgyalja a rész- 
vénytársaságok és keréskedelmi vállala
tok belső és külső ellenőrzését és igy 
annak gyakorlati értéke sohasem lehetett 
volna nagyobb mint most a részvénytár
saságok kötelező ellenőrzésének küszö
bén. Egyéb cikkek: Blahó Ede pü. 
könyvszakértő: Adótörvényeink és a 
könyvelés. Dr. Darvas Károly pü. titkár: 
A pénzügyi szakoktatás reformjáról. Vad- 
nai Béla a Pátria Biztosító revisora; Biz
tositó vállalatok kincstári bélyegilletéké
nek helyes leróvási eljárásáról, vitéz 
Dr. Tanka Tibor pü. titkár: Aktuális 
kérdések a társulati adózásnál. Faller 
Gyula Elemér törvsz. mezőgazdasági 
könyvszakértőt Mezőgazdasági könyvitel. 
A folyóirat közli még a kereskedelmi 
életet érintő összes kereskedelemügyi 
és pénzügyminiszteri rendeletek és a 
közigazgatási biróság döntvényeit. Előfi
zetési ára egy évre 20 pengő. Megren
delhető az Adó és Könyvvitel kiadóhiva
talban V. Nádor u. 28.

VlllannyaJ varr ön7 A Singer 
motor megkíméli Önt a fáradságtól, hogy 
varrógépét lábbal hajtsál Szíveskedjék

valamelyik Singer fióküzletben a Singer 
motor bemutatását kérni. Vételkényszer 
nincsen.

, A magyar tisztviselők taka
rékpénztára r.L, mely a Köztisztvise
lők Fogyasztási Szövetkezete érdekkö
rébe tartozik, a napokban tartotta meg 
XX. évi rendes közgyűlését, mely elha
tározta, hogy az elmúlt üzletévre részvé
nyenként 10 százalék osztalékot fizet, s 
az intézet nagyarányú fejlődésére való 
tekintettel az alaptőkét 160.000 pengő
ről 84.000 drb. 10 pengő n. é. uj rész
vény kibocsátásával 1,000.000 pengőre 
emeli fel és módot nyújt a tisztviselő
társadalom tagjai részére, hogy régi óha
juknak megfelelően jegyezhessenek a ta
karékpénztár uj részvényeiből. Az inté
zet eredménye szakszerű és szolid üzlet
vitele, jövő fejlődési lehetőségei, vala
mint a részvények belső értéke és ma
gas hozadéka azt a reményt nyújtják, 
hogy a Magyar Tisztviselők Takarék
pénztára r.t. uj kibocsátású részvényei
nek jegyzése jó, biztos és gyümölcsöző 
tőke elhelyezést jelent. Részvények je
gyezhetők darabonként 11 pengő kibo- 
csájtási árfolyamon, kedvező részletfize
tési feltételek mellett is a Magyar Tiszt
viselők Takarékpénztára r.t. központjá
ban, Budapest, IX. Mester ucca 15/17.

A Róm. Kath. Olvasókör hatal
mas küldöttsége vasárnap délben tisz
telgett Herczegh József kanonok plébá
nos előtt előléptetése alkalmából. Az 
Olvasókör nagy erkölcsi és anyagi támor 
gatóját ünnepelte a plébánosban, aki 
előtt Lapsánszky János városi tisztviselő, 
a kör alelnöke tolmácsolta a jókivánato- 
kat magas kitüntetése alkalmából. Nap
nap után még sókan keresik fel a láb- 
badozó beteget, aki meghatva mondott 
köszönetét a nem várt ünneplésért. 
Ugyanakkor a keresztényszociálista mun
kások küldöttségének jókiváuatait tolmá
csolta Tamás József szakszervezeti elnök. 
— Testületileg jelentek meg a kongre
gáció hölgyei. Á Munka szerkesztőségé
nek és a vasutasságnak nevében Szántay 
István állomásfőnök üdvözölte a kanono
kot. Az iskolaszék tagjai, a Temetkezési 
egylet stb. üdvözölték még többek kö
zött a plébánost.

Megjelent a „Mindnyájunk Lapja" 
Az ország legolcsóbb hetilapja a „Mind
nyájunk Lapja" első száma megjelent 
Scgesdy László szerkesztésében. A szép 
kiállítású hetilap gazdag tartalmából ki
emeljük Rákosi Jenő cikkét, Schöplin 
Aladár novelláját, Karinthy Frigyes kro
kiját, Kosztolányi Dezső, Miklós Jenő és 
Segesdy László verseit, Lázár István el
beszélését. Két folytatásos regényt is’kö- 
zöl a lap: egyik Bonyi Adorján uj sze
relmi regénye a „Szeverin szerelme" a 
másik Pálinkás Béla fantasztikus regénye 
a „Belzebub". Az állandó „Bohémia" ro
vatban a művészvilág pletykáit és híreit 
találja az olvasó s mindezek mellett még 
állandó „Heti levél", gazdag kritikai ro
vat és keresztrejtvény egészíti ki a 20 
filléres lap nagyszerű tartalmát. A „Mind
nyájunk Lapja" minden szerdán jelenik 
meg és minden uccai árusnál, trafikban 
és pályaudvaron kapható. Szerkesztőség 
és kiadóhivatal, Budapest, V., Sziget- 
ucca 26.

F. hÓ 22.-én d. u. Kazáron és 
Mátraszelén tartandó Éme táborozáson 
Szántay István kerületi elnök, a Sóshartyán- 
ban tartandó szervező gyűlésen Baranyay 
Aladár bányászfőtitkár, Oravecz József 
ügyvezető elnök és Katona László vá
lasztmányi tag fognak beszélni.

A városi teniszpálya megnyilt, ér
deklődni lehet Tóth István vendéglősnél!

Németországi tanulmánynt ta
nítónők és tanárnők részére. Folyó 
év augusztus hó 1-től 14-ig Budapest, 
Hegyeshalom, Wien, Salzburg, München, 
Passau, Wien, Budapest útiránnyal tanul
mányutat rendez a Katholikus Tanítónők 
és Tanárnők Országos Egyesülete. A 
jelzett ut keretében Berchtesgaden, Kö- 
nigs-See, Füssen, Alpsee, Neuichwane- 
tein, Schliersee, Tegernese, Gindlarm, 
Garmisch-Partenkirchen, Krauscck-csucs 
Partnachklammot is megtekintik a részt
vevők. Részvételi dij: 280 pengő, ren
dezési költség 12 pengő. Utazás gyorsvo- 
vonaton a 111. osztály, hajón az I. osztá
lyon történik. A jelzett összegben az uta
zási költség, szállás, étkezés és múzeumi 
belépti dijak foglaltatnak. Részletes felvi
lágosítással készséggel Szolgál az egyesü
leti iroda: Budapest I. kék. Ferenciek-tere 
7 III. lépcső II. em. 9.

Meghívó. A salgótarjáni acél-
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gyári népiskola 1927 évi május hó 21-én' 
szombaton este 8 órakor az acélgyári 
olvasóegylet dísztermében, az acélgyári' 
zenekar közreműködése mellett árvái és 
a b-gyarmati tanitóinternátus alapja ja
vára Gyermekestélyt rendez, melyre min
denkit tisztelettel meghív a Tanítótestület. 
Önkéntes adományokat az acélgyári ár
vák és a b-gyarmati tanitóinternátus ja
vára köszönettel fogad a Rendezőség,-

Fő-utcán egy üzlethelyiség kiadó.' 
Bővebbet Végh Kálmánnál „A Munka" 
nyomdában.

Turistáik. A május hó 29-ére ter
vezett — bárnai Nagykő — kirándulás 
tekintettel a Hősök szobránál tartandó, 
ünnepélyre, elmarad. Legközelebbi hiva
talos kirándulásunk a Galyatető, (Mátra) 
junius hó 11—12-én, melyre az érdeklő
dők figyelmét már most felhívja az osz
tály elnökség.

Ébredő bányászok gyűlések/ 
A Salgótarjáni-kerületi Ébredő Bányász 
Szakosztály f. hó 19-én du. 2 órakor Sal- 
góbányatelepen tartott népgyülést, ame
lyen Kucsera József szakcsoportelnők' 
megnyitó beszéde után Baranyay Aladár 
bányászfőtitkár a többszáz főnyi hallga-' 
tóság előtt az ébredő bányászok proram- 
ját ismertette s a kormány beavatkozá- 
sát sürgette a bányavállatok bérleszálli- 
tásának megszüntetésére, mert lehetetlen 
állapot az, hogy a nehéz földalatti munka 
ellenében egy bányász alig 50—70 P. 
keresetből legyen kénytelen családjával 
együtt nyomorogni. A népgyülésen a 
munkásság teljes számban jelent meg 
ugy. hogy a gyűlés ideje alatt egyetlen 
munkás nem dolgozott, ezzel is bizonyitva 
hogy Sajgón a munkásság összessége az 
ébredők programújáért harcol.

Salgótarján r.t. város polgármesteri' 
hivatalától.
4862/1927. szám.

Hirdetmény.
A hősök emlékünnepét

a folyó évben május hó 29.-én tartjuk meg.' 
' Ezen a napon az összes vallásfele

kezetek templomaiban d. e. 10 órakor 
hazafias ünnepi isteni tisztelet fog 
tartatni.

Az isteni tiszteletek után a város' 
közönsége a piactéren felállított Hősök, 
emlékét megörökítő szobor elé vonul s 
ott 11 órai kezdettel az acélgyári zene
kar és a róm. kath. olvasóköri dalárda, 
valamint az összes iskolák közremüködé-. 
sével hazafias ünnepélyt rendez.

Az ünnepély méltóságának sikere 
érdekében felhívom Salgótarján hazafias 
közönségét, hogy ez alkalommal házaikat' 
lehetőleg gyászfátyolos nemzeti szinü lo
bogókkal feldíszíteni és ugy az isteni’ 
tiszteleteken, mint az ünnepélyen részt 
venni szívesek legyenek.-

Egyben felkérem a városban mű
ködő társadalmi és ifjúsági egyesülete
ket, valamint - a hadirokkantak egyesüle
tét, hogy az ünnepélyre a lehetőség sze-' 
rint . testületileg zászlók alatt vonulja
nak fel.
Az ünnepély műsora a kővetkező.
1. Hiszekegy. Előadja: az acélgyári zene

kar Ursutz József karnagy vezetése 
mellett.

2. „A Hősök ünnepén". Irta: Móra László. 
Szavalja! Tóth Sándor IV. oszt, elemi 
isk. tanuló.

3. „őseink emléke*. Hűbéritől. Énekli: 
a róm. kath. olvasókör dalárdája 
Schmelczer Miklós karnagy vezetése 
mellett

4. Ünnepi beszéd. Tartja: Barcs Karoly 
polgári iskolai tanár.

5. „Nem nyugszunk bele". Irta. Végvári. 
Szavalja: Tcssel István VI. oszt, fő- 
gímn. tanuló.

6. Rendületlenül. Révfy G-.től. Énekli: 
a róm. kath. olvasókör dalárdája.

7. „Magyarok Istene". Irta.' Várad! Antal, 
Szavalja: Szemző Gyula sxakaszvezető.

8. Hymnus. Előadja.*.az acélgyári zenekar 
Ursutz József karnagy vezetése mellett.

Az ünnepély alatt a kegyeleti sta
féták beérkeznek és a Hősök emlékszob-' 
rát megkoszorúzzák.

Az ünnepély végeztével a katonai 
helyőrség, az összes iskolák növendékei, 
leventék és cserkészek elvonulnak a Hő
sök szobra előtt.

Salgótarján, 1927. május hó 2Ö.-án. 
Dr. Főrster Kálmán s. k. 

polgármester.
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Az acélgyári dalárda ünnepe.
Vasárnap <1. e. szokatlanul nagy 

élénkség uralkodott az acélgyár telepén. 
Az idő bár kissé hűvös volt, de a ra
gyogó napsütés csakhamar kedves ta
vaszi hangulatot varázsolt a városra, kü
lönösen amikor az acélgyári zenekar in
dulója felhangzott s hatalmas kísérő tö
meg élén vendéget várt az alföldről. 
Szeged városából hozta a vonat a Máv. 
műhely teslvérdalárdáját, amelyet testvéri 
szeretettel, melegséggel, magyaros ven
déglátással fogadott az acélgyár jóhirü 
dalárdája és a város közönsége.

A 10 óra 40 perckor befutó vona
tot a zenekar tüzes indulója fogadta. A 
szegedi Hazánk dalkört és vendégeket 
Horváth Károly olv. egyleti elnök, mér
nök üdvözölte, Grusz Lenke értékes nem- 
zetiszinü selyemszalaggal átkötöt koszorút 
helyezett a vendégdalárda lobogójára, mire 
Knöpfel mérnök a szegedi dalárda elnöke 
köszönte meg az üdvözlést. Az acélgyári 
dalárda ekkor az Ursulz József által szer
zett jeligét énekelte el, melyre a Hazánk 
dalkör is jeligéjével válaszolt. Ezután nagy
számú közönség kísérete mellett vonul
tak fel az acélgyári olvasóegyletbe, ahol 
diszebéd volt, melyen megjelent Liptay 
gyárigazgató, kormányfőtanácsos is. Szá
mos toaszt hangzott el a kölcsönös ba
rátság és dalszcretet jegyében. — D. u. 
volt egy ősszpróba, mely után a vendégek 
elszéledtek, részben a város megtekinté
sére, részben pihenésre.

Este 8 órakor kezdődött a díszhang
verseny, melyen nagyszámú közönség élén 
résztvett Dr. Förstcr Kálmán polgármes
ter, Liptay B. Jenő kormányfőtanácsos is 
feleségével.

A műsor első száma a közös kar
ban előadott Hiszekegy volt zenekar kí
sérettel, majd az acélgyári zenekar klasszi
kus szépségű nyitánya következet, melyet 
Ursutz karnagy vezényelt. Ezután „Meg
fakult a nóta" (Révfy) mély érzésű, jó 
magyar nóta, művészi tökéletességgel ki
dolgozva került előadásra a „Hazánk* dal
kör által, melyet Magyar Rezső karnagy 
dirigálj nyugodt, komoly de jelentőség
teljes mozdulatokkal.

Majd „Dal a dalról" (Pogatschnig) 
meseszép előadásában gyönyörködtünk 
az acélgyári dalárda részéről, melyet Ur
sutz „kapi* bácsi dirigált az ő kedves

Zala György legújabb alkotása 
Nagykőrösön lesz feláilitva. Az 1914. 
julius 27. napján megindult világháború 
a magyarság örök' dicsősége és örékké 
égő sebe lesz, mig csak magyar él ezen 
a földön. Az egész világ ellen 51 hóna
pon keresztül dicsőségesen állták a har
cot, vitéz katonáink felett ragyogott ál
landóan a győzelem csillaga és a harc 
vége mégis szegény hazánk feldarabolása 
lett. Ennek a tragikus sorsnak víziói ih
lették meg legnagyobb élő szobrászun
kat: Zala Györgyöt, midőn megalkotta 
Magyarország legmüvészibb hősi emlék
művét. A hatalmas emlékmű, mely talap
zattal együtt közel 8 méter magas, a 
Í'yászbaborult Hungáriát ábrázolja, mel- 
ette egy harcra kész oroszlán, mint a 

magyar hősiesség és elszántság szimbó
luma. Nagykőrös város közönsége át
érezve egy ilyen emlékmű kulturtörté- 
nelmi jelentőségét, a művésznek meg
adta az anyagi lehetőséget, hogy a szo
bor minél impozánsabb alakban hirdesse 
a világháborúban elesett nagykőrösi pol
gárok dicsőséges emlékezetét. A carrarai 
márványból készült főalakok mellett

mozgásmodorával, és közismert szaktudá
sával. Ezután a Reményhez és Népdal 
Egyveleg akkordjai hangzottak fel a kö
zös karban, melyet Magyar Rezső vezé
nyelt. A Hazánk dalkör ezután előadta 
„Rózsa van a keblén" cimü rendkívül 
nehéz dalt, melyben a hatalmas fortissimo 
és lehelletszerü pianisszimó oly kitünően 
érvényesült. A nagy tapssal fogadott 
dalt meg kellett ismételniük.

Az acélgyári zenekar és dalárda 
együttes előadásában gyönyörködtünk 
ezután a „Bordalban". Kiváló színházi 
együttesnek mutatkozott be a gyári da
lárda, melynek különösen a szegediek 
tempós tapsára, meg kellett ismételni a 
darabot. Utolsó előtti szám a közös kar 
szereplése volt a Dalünnepen c. dalban, 
melyet nagyszerűen adtak elő Ursutz 
karnagy vezetésével. Ezután a szegedi 
dalárda elnöke kedves szavak kíséreté
ben köszönte meg a szeretetteljes ven
déglátást és nyújtotta át a dalárdisták 
által készített remek bronzkoszorut.

A hangverseny magas műélvezetet 
nyújtott a jelenlevőknek. A kiváló kar
nagy — Magyar Rezső — tudása, a da
losok nagyszerű hangja és fegyelmezett
sége elnyerték a megérdemelt bámulatot, 
különösen akkor, amikor tudjuk, hogy 
nehéz testi munkát végző emberekről 
van szó. A fizikai munka mellett magas 
műveltségre tettek szert az alföld szép 
városában, ahol a magyar géniusz te
remtő és alkotó ereje őket is megihlette 
és nagy teljesítményekre képessé tette.

Méltó társa volt a szegedieknek a 
dalban a mi kedves gyári dalárdánk is, 
melyet oly szeretettel vesz körül e város 
társadalma és reménnyel bocsát el az ez 
év augusztusában Szegeden tartandó or
szágos dalversenyre, melyre nagy szorga
lommal készülnek.

Másnap a vendégek kirándultak 
Salgó várába, ahol megtekintették a Pe
tőfi emléktáblát, majd a fogaskerekű vas
úton az acélgyárba jöttek le, melynek 
megtekintése után a délutáni gyors vo
natta), érzékeny bucsuzgatások után el
utaztak e hegyes vidékről, hogy vissza
térjenek munkahelyükre.

Szeretetteljes jókívánságok kisérték 
útjukban a dal hőseit, főiknek emléke 
értékes kultureseményként fog élni lel
kűnkben! A viszontlátásra)

bronz dombormüvek díszítik a talapzatot. 
Ugyancsak bronzból van az öt tábla is, 
melyre felvésték Nagykőrös 1001 hősi 
halottjának a nevét. A szobor hatalmas 
méreteit legjobban érzékelteti, hogy az 
egyik főalaknak a súlya 50 métermázsa, 
a másiké pedig 35 métermázsa. Ennek 
megfelelően a szobor felállítása hatal
mas áldozatokat is igényelt és már ed
dig meghaladta az 1000 milliót. A felál
lítás utolsó munkái most folynak, igy a 
junius 12. napjára kitűzött leleplezés a 
nagy mü teljes befejezését jelenti. A le
leplezés országos ünnep keretében törté
nik, amelyen részt vesz a Kormányzó Ur 
öfőméltósága, több kir. herceg, továbbá 
az ország első közjogi, katonai és poli
tikai méltóságai is meg fognak jelenni. 
Nagykőrös város társadalma ennek meg
felelően hatalmas előkészületeket tesz az 
országos érdeklődés kielégitésére és már 
is 14 bizottság fáradozik a leleplezés 
egyes részleteinek kidolgozásán. A le
leplezés napján valamennyi nagykőrösi 
házra kitűzik a nemzeti lobogót, a lelep
lezés előestélyén pedig 100 lovas levente, 
több cserkész és levente disxszáxad rész

vételével zenés takarodó lesz, amelyet a 
a szobor környékének kivilágítása egé- 
egésziti ki. A leleplezésen az emlékbe
szédet József kir. herceg tartja. Az uj 
szobor Nagykőrös városának egy most 
felnyitott terén van elhelyezve, amely 
éppen a szoborról Hősök tere elneve
zést nyerte. Ezt a teret a leleplezés 
után parkírozni fogják, hogy a keret is 
teljesen méltó legyen a monumentális 
emlékműhöz, amely e nemben nemcsak 
Magyarországon, de az egész világon pá
ratlan szépségű műalkotás. Az emlékmű 
felállítása Nagykőrös város közönségé
nek áldozatkészsége mellett De^ső Káz- 
mér polgármester művészi érzékét di
cséri, ki 1923 november 20, óta, mikor 
is indítványára a képviselőtestület kimon
dotta az emlékmű létesítését, — állan
dóan tevékenykedett a nagy terv minél 
impozánsabb megvalósitásán. A képző 
művészeti alkotásokban szegény alföldi 
városokat ez a példa bizonyára hatha
tósan fogja ösztönözni hasonló műalko
tások létesítésére, mely nemes verseny a 
magyar képzőművészet reneszánszát ered
ményezné.

A két nagy rivális egyesület 
foolbalL csapata méri össze erejét a kö
zel jövőben, amely mérkőzés a városi 
testnevelési vezető által kitűzött 11 drb 
valódi ezüst éremért fog folyni. Ellenfe
lek S.B.T.C. és S.S.E. football csapata. 
Tekintettel, hogy a S.S.E. csapata a 
bajnokság biztos győztese és hogy utóbbi 
időben a S.B.T.C. csapata is lényegesen 
megjavult, igen erős küzdelem és szép 
sport várható. A mérkőzés a SBTC. pá
lyán lesz megtartva rendes helyárakkal.

Bélrenyheségnél használ
a

Parádi viz
vérszegényeknek orvosilag javalva.

Meghívó.
A felszámolás alatt levő 

Salgótarjáni Keresztény Munkások 
Áruforgalmi Szövetkezete 

1927 május hó 27-én este 7 órakor az 
acélgyári olvasóegylet kistermében tartja 

záró közgyűlését, 
melyre a t. tagokat meghívják a 

felszámolók.
A tárgysorozat és zárszámadások 

Ratkovszky Pál fűszer üzletében kifűg- 
gesztetett.

Határozatképtelenség esetén a zá- 
róközgyülés május. 28 án este 7 órakor 
vagy harmad esetben a megjelent 
tagok számára való tekiutet nél
kül május hó 29-én d. e. 11 órakor 
a jelzett helyen tartatik meg.

2067./1927. szám.

Árverési hirdetmény.
Közadó tartozások fejében lefoglalt 

10.000 darab kisméretű vörös téglából 
álló ingóságok Kistercnyén 343 ház szám 
a. 1927. május 31.-én délelőtt 11 órakor 
elárvereztetnek. A második árverés ideje: 
1927. junius 9. délelőtt 11 óra.

Kisterenye, 1927. május hó 13.-án. 
_ Elöljáróság.

Női divat újdonságok
a „HANGYÁBAN!"

Csikpe függöny, Grenadin és selyem sztó- 
rok, késmárki len áruk, vásznak, evő és 
kávés készletek. Selyem és Crep de Chine 

sálak. Nyers és Foulárd selymek.

Férfi divat újdonságok
a „HANGYÁBAN!"

A hires oroszlán védjegyű Joss divat in
gek és hálóingek, hosszú és rövid nyári 
alsónadrágok, kézelők és gallérok úgy
szintén nyakkendő újdonságok nagy vá
lasztékban. — Gyukis kalapok, séta bo

tok és esernyők állandó nagj raktára.
1. Tenisz cipők és tenisz labdák kapha

tók, a „Hangyáiban."
2. Csecsemő kelengyéjét legjoban besze

rezheti a „Hangyában."
3. Antilop övék és antilop keztyük min

den színben kaphatóka „Hangyóbais"

Gyomorfájás, gyomornyomás, bél- 
sárpangás, nagyfokú erjedés, rossz emész
tés, fehér nyelv, kábultság, fübugás, hal
vány arcszin, rossz kedv a természetes 
„Ferenc József" keserüviz használata ál
tal elmúlik. Az orvosi világ a legnagyobb 
elismeréssel nyilatkozik a magyar „Fe
renc József" vízről, mert hatása megbíz
ható és rendkivül enyhe. Kapható gyógy
szertárakban, drogériákban és füszerüz* 
letekben.

Elsőrangú internátnsok is nevelő* 
intézetek fink és leányok részére 

Franciaország: Saint-Rafaét, a 
francia Riviérán, az örök tavasz orszá
gának meseszép helyén, közvetlen a 

tengerparton (Nizza mellett).
Svájc: Lausanne és Montrcux, a 
világhirü nevelővárosokban, a Genfi 
tó partján, 900 m. magasságban. (Lau
sanne világhirü egyeteme.) Intenzív 

sportélet. Klimatikus gyógyhelyek, 
Ausztria: Wien, az osztrák főváros 
gyönyörű villatclepén, a középponttól 

15 percre villamossal.
Magyar  or szó: Budapest és Hű
vösvölgy, elsőrangú intézetek, fiú- és 

leányotthonok,
Mindegyik intézet felvesz egyetemi 
közép- és polg. iskolai iparművészeti, 
zeneiskolai, leánykollegiumi, leánylyce- 
umi, továbbképző, varrnitanuló stb. 
bennlakókat. összes sportok, tanul
mányi kirándulások. Bennlakó orvos
nők. Szigorú felügyelet. Napi 5-szöri 
kitűnő étkezés. Saját sporttelepek - 
Ellátási dij (bennfoglaltatik a 
tandíj is) külföldön 120 P. Buda
pesten 100 P. havonta. Más külön 

. dij nincs. Külföldre mérsékelt tanuló
jegyek. A látogató szülők részére 
ugyané dijak mellett az intézetek dé- 
pendanceaiban kitűnő penziók. Köz

tisztviselőknek, szegénysorsuaknak, 
egyetemi hallgatóknak kedvezmények. 
A fiuinternátusok dija 10 százalékkal 

olcsóbb.
Nyaraltatási csoportok.

Lnusanneban (Svájc), alatonazeme- 
•en éa Hűvösvölgyben. Havi díj 140 P. 
Felvilágolitai, proipektua (válaubélyeg): Pes- 
talozxi InternÁtus iroda, Budapesti VII.

Akácfa-utca 43 V. 32 (Lift).

Kérelem a szülőkhöz. A ma
gyar szülőket arra kéri a Tűndérvásár 
képes heti gyermekujság kiadóhivatala, 
(Budapest, V., Akadémia ucca 10.) kér
jenek ingyenes mutatványszámot lapunk
ból és azt ismertessék meg gyermekeik
kel, A Tündérvásár oktat, szórakoztat és 
a gyermekvilág lég meghittebb barátja.

A „Hangya" május 9-én Húsz
millió visszatérítést fizetett ki tagjainak!

311/1927 végr. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 

188). évi LX._t.-o, 102. §-a értelmében 
ezennel közhírré teszi, hogy a salgótar
jáni kir. járásbiróságnak 1926 évi 5213/2 
számú végzése következtében Dr. Bagr 
Géza ügyvéd által képviselt Magyai 
Könyvterjesztő vállalat és csali, társai 
javára 84 P. s jár erejéig 1927 évi márc. 
hó 14.-én‘foganatosított kielégítési vég
rehajtás utján le és fclülfoglalt és 
13.200.000 kor.-ra becsült következő in
góságok, u. m gramophon, könyvek, vi
rágállvány, szövetek stb. nyilvános árve
résen eladatnak.

Mely árverésnek a starjání kir. já
rásbíróság 1927-ik évi Pk. 1562/ számú 
végzése folytán 84 P. tőkekövetelés, en
nek 1926 évi febr. hó 1 napjától járó 
havi l'/i"„ kamatai és eddig összesen 
16 P. 58 fillérben biróilng már megálla
pított költségek erejéig, Salgótarjánban 
a főucccán leendő' megtartására 1927. 
évi máj. hó 28-ik' napjának déle. 11 órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingósá
gok az 1881 évi LX. t.c. 107. és 108 §-ai 
értelmében készpénzfizetés mellett a leg
többet Ígérőnek, szükség esetén becsá
ron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások is le- es felülfoglaltatták 
és azokra kielégitési jogot nvertek volna, 
ezen árverés az 1881. évi LX. t.c. 102 
§. értelmében ezek javára is elrendeltetik.

Salgótarján, 1927 április 26 napján. 
Török 

kir. jbirósági végrehajtó,

Hasznos minden háznál megtudni, hogy hol lehet I 
szakszerű és jó kárpitos munkát beszerezni. | 

- ————— — ,

Értesítés. I
Van szerencsém a n. é. vásárló közönség b. tudomására hozni, hogy B

Salgótarjánban, Fő-ucca 310 szám alatt |
(kisállomással szemben) N

kárpitos és diszitöműhelyemben 
készítek: angol és szalon garnitúrákat, divat sezlonokat, 
plüss és szövetdivánokat, méret szerint ágymatracokat. 

Minta ésjszinek nagy választékban. Javításokat elfogadok. Szolid árak.
A megrendelő közönség szives pártfogását kérem:

, MAÁSZ JÓZSEF
Salgótarján. kárpitos és diszitő.

■BBmBauHanauHaMaauaMumBBmBmaMnauMaoi
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Egy teljes ebédlő berendezés, 
egy használt nagybőgő és cimbalom, egy 
gramofon 50 lemezzel, továbbá két darab 
vadászfegyver és egy darab flóbert-pisz- 
toly jutányosán eladó. Cím a kiadóban.

Nyilttér*
Pr. Moravcsik Ernő Emil egyet, ta

nár Budapest, irja: T. Mohai Ágnes for
rás kutkezelősége, Moha. Készséggel ho
zom tudomására, hogy az Ágnes-forrás 
savanyuvizet gyógyszempontból több Íz
ben teljes sikerrel alkalmaztam".

A Mohai Ágnes forrásvíz mindenütt 
kaphatói

*E rovatban köröttekért felelőséget nem 
vállal a Sierk.
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Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 

1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében 
ezennel közhírré teszi, hogy a budapesti 
közp. kir. járásbíróságnak 1926 évi 
236.532 számú végzése következtében 
Dr. F|eischmann József ügyvéd által kép
viselt Weisz és Tescher és csati, társai 
javára 3.000.000 K. s jár. erejéig 1927 
évi febr. hó 19 n. foganatositott kielégí
tési végrehajtás utján fclülfoglalt és 
13.200.000 kor.-ra becsült következő in
góságok, u. m, gramaphon, könyvek, vi- 
rágállvápy, szövetek stb. nyilvános árve
résen eladatnak.

Mely árverésnek a starjáni kir. já
rásbíróság 1927-ik évi PK. 1174/számu 
végzése folytán 3.000.000 kor. tőkeköve
telés, ennek 1926 évi aug. hő 18 napjá
tól járó 18 % kamatai, és eddig össze
sen 51 P. 74 fillérben biróilag már meg
állapított költségek erejéig, Salgótarján
ban a főuccán leendő megtartására 1927

évi május hó 27-ik napjának d. e. 11 órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingósá
gok az 1881 évi LX. t.c. 107. és 108 §-ai 
értelmében készpénzfizetés mellett a leg
többet ígérőnek, szükség esetén becsá
ron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingó
ságokat mások is le- es felülfoglaltatták 
és azokra kielégítési jogot nvertek volna, 
ezen árverés az 1881. évi LX. t.c. 102 
§. értelmében ezek javára is elrendeltetik.

Salgótarján, 1927 április 27 napján. 
Török

kir. jbirósági végrehajtó.

Salgótarján Város Testnevelési Bizott
ságától.

4021/1027. szám.

Hirdetmény.
Abból kifolyólag, hogy a legújabb 

megállapítás szerint még mindig igen 
sok levente köteles ifjú van a város te
rületén, aki állományba vétel céljából 
mai napig sem jelentkezett, közhírré 
teszem:

1. Minden ifjú, aki nem jár olyan 
iskolába, ahol rendszeres testnevelés fo
lyik, tartozik annak az évnek december 
végéig, amelyben huszonegyedik életévét 
betölti a testgyakorlásban részt venni.

Az ismétlő elemi iskola és az ipa
rostanonciskolának látogatása a testgya
korlás kötelezettsége alól nem mentésit. 
(Testnev. törvény Végrehajt. Utasítás 10 
§-a) Épen igy testgyakorlási kötelezett
ség alá tartoznak a sportegyesületek és 
cserkészcsapatok tagjai is, kivétel nélkül.

2. Minden ifjú, ha nem tanuló, ti
zenkét éves korától huszonegy éves ko
ráig bezárólag állományba véve kell 
legyen.

3. Felhívom Salgótarján város ipar
vállalatait, kereskedőit iparosait, birtoko
sait és földbérlőit, gazdasági intézőségeit 
magánvállalkozóit, általában valamennyi 
munkaadóját, hogy 1927. évi május hó 
1-től kezdödőleg ne vegyenek fel alkal
mazásba leventeköteles korú ifjút, akinek 
nincs levente igazolványa.

4. Minden levente köteles korban 
álló ifjú, aki nem a Salgótarjáni Kőszén
bánya, az Acélgyár, vagy a Budapest- 
Salgótarjáni Gépgyár alkalmazottja, a 
Városi Levente Égyesületnél (Városháza 
földszint jobbra, 1. számú ajtó) tartozik 
jelentkezni állományba vétel végett.

5. Jelentkezés utolsó határidejéül 
1927- május hó 31-ét állapítom meg. 
Azokat a leventeköteles ifjakat, szülőket 
munkaadókat, akik elmulasztják ezen kö
telességük teljesítését, vagy a jelentke
zés elmulasztásában hibásakká válnak, 
megengedett legmagasabb pénzbírsággal 
fogom sújtani.

6. Figyelmeztetem az összes mun
kaadókat a végrehajtási utasítás 111. feje
zetének 26. §.-ra, melynek értelmében:

a) az oly szülő, gyám, munkaadó, 
vagy más személy, aki a háztartásában 
élő és felügyelete alatt álló vagy gon
dozására bizott kiskorút ezen kötelezett
ségének teljesítésében figyelmeztetés el
lenére akadályozza, vagy figyelmeztetés 
ellenére nem gondoskodik arról, hogy a 
kiskorú a testnevelési kötelezettségét 
pontosan teljesítse; '•

b) az életfentartásáiól önállóan gon
doskodó olyan kiskorú, aki testgyakor
lási kötelezettségének teljesítését igazo
latlanul elmulasztja, a mindenkori viszo
nyoknak megfelelő pénzbírsággal bünte
tendő cselekményt követ el.

Ezek szerint tehát a munkaadónak 
szülőnek nem csak az a kötelessége, 
hogy a leventeköteles ifjú állományba 
vétel végetti jelentkezését ellenőrizze ha
nem köteles gondoskodni arról is, hogy 
az illető az előiit testgyakorlatokon részt 
vegyen.

Ennek következtében a leventekö
telesek által elkövetett ilyen mulasztások
ért, jövőben minden egyes esetben a szü
lőt, gyámot, munkaadót is felelősségre 
fogom vonni, illetőleg őket fogom első 
sorban megbüntetni.

7. Levente sapkák (ruhák, jelvényt) 
kizárólag csak állományba vett leventék
nek szabad viselni s azoknak is csak ak
kor, midőn annak viselését egyesületük 
meghatározza.

8. A testgyakorlási kötelezettség 
alól felmentés csupán városi tiszti orvosi 
bizonyitvánnyal igazolt testi alkalmatlan
ság, betegség s egyéb fogyatékosság 
esetén adható,

Ilyen kérelmeket Írásban hivatalom
nál kell benyújtani.

Figyelmeztetem az érdekelteket arra 
hogy rendelkezéseim végrehajtásának el
lenőrzése céljából felkértem a m. kir. ál
lamrendőrség helyi kapitányságát, hogy 
a leventeköteles korban álló ifjakat az 
utcán, vagy bárhol, ahol arra alkalom kí
nálkozik, szíveskedjék ellenőriztetni, és 
igazoltatni, hogy levente igazolvánnyal el 
vannak-e látva és hogy hol vannak ál
lományba véve.

Salgótarján, 1927. évi április hó 
28.-án.

A Testnevelési Bizottság Elnöke: 
Dr. Förster Kálmán, s. k.

polgármester.

CSÍZ! JOD-BROM FÜRDŐ - 1
Érelmeszesedésnél, golyvánál, mirigy, ' 

csont bőrbajoknál, hüdéseknél
kJ v á l ó g y ó gy h a t á s ú , 

mert vértisztitó és idegerösitö. ( 
Vérszegény, angolkóros, gyermekek

nél specifikum. Lapunk előfizetőinek 
nagy kedvezményt nyújt a ,

FUrdőlgazgatóság. 
Csizfürdőn, Solvensko.

Olcsó fürdőzés. a csizi jód-bróm. 
fürdő lapunk t. előfizetőinek az elő- és 
az utóidényekben 40 százalckös. a fői-, 
dényben pedig 20 százalékos kedvez-' 
ményt biztosított. Érdeklődni lehet a- 
fördő igazgatóságánál Csizfürdőn Slo- 
venskón. ’

Kerékpár 
136 pengőtől Monet Groyor Prestor 
Wittler, Waffenrad, előnyös fizetési 

feltételek.

NAGFJÓZSEF Budapest 
VI. Andrássy-ul 34. 

Telefon: 222-97.

A Mohai Ágnes-forrás 
természetes szénsavas ásványvíz 

üdít, frissít és gyógyít.
Nem drágább, mint bármely mester
ségesen telitett víz. Kapható: 
’/s, 1, l1/3 és 2 literes patentzáros 

■üvegekben.

A Ker. Iparosok fogy. Szövetkezett

Hirdessünk:

A MUNKA
Politikai hetilapban

MÁV. Menetrend, érvényes 1927. május 15.-től
Indulás..

Salgótarjáni APOLLÓ MOZGÓ heti műsora

— Nyomatott: „A M U N K A“ könyvnyomdában Salgótarján. — Nyomdatulajdonos: Végh Kálmán, —
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Kedd Csütörtök Péntek
24. 26.

Az elsülyedt flotta.
9 felvonásban.
Főszerepben: 

Eszterházy Ágnes 
Híradó.

A hercegnő csókja. 
7 felvonásben. 
Főszerepben: 

Claire Rominer. 
Híradó.


