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Országos gyűjtés
a hadbavonult honvédekért.*
A Kormányzó Ur Neje Utoméltósága magas védnöksége alatt
1943. évi január hó 17-én társa
dalmi gyűjtés indul meg a hadbavonultak és elesettek hozzátarto
zóinak megsegítésére.
A gyűjtés alkalmával csak
pénzbeli adományok adhatók s a
gyűjtés február hó 7. napján nyer
befejezést. A gyűjtés megrendezé
sével az egész ország területén a
megyei városok polgármesterei és
a járások főszolgabirai lettek meg
bízva, akik a szükséges irányelve
ket a m.' kir honvédelmi miniszter
ui tói megkapták.
Ez a gyűjtés több egyszerű
jótékonykodásnál, melynek gond
ját pár filléres adománnyal el le
het vetni, adnunk kell tehát minél
többet mindenkinek erején felül,
mert erre a célra adakozni nem
áldozatot, hanem kötelességet je
lent. Háború idején, amikor a lenni,
vagy nem lenni kérdése forog koc
kán, igaz magyar ember számára
nincs és nem is lehet más életcél,
mint teljesíteni kötelességét, amit a
nemzet élete és a győzelem érdeke
. megkövetel. Meg kell
tennünk
mindent, hogy jobb legyen a ka
tona fegyvere, nagyobb legyen a
nemzet ellenálló ereje, s kevesebb
a-magyar családok gondja. Ne fe
lejtse el senki, hogy aki itthon van,
s éjt nappalá téve, megfeszített
erővel dolgozik, csak kötelességét
teljesíti és nem áldozatot hoz. Ál
dozatot csak azok hoznak, akik
kint állanak a Don partján, felál
doznak meleg otthont, lemondanak
a hitves szeretetéről, a gyermek

mosolyáról, adják ha kell az éle*
tét, a vért, hogy mindnyájuk ál
dozatával megmenthessenek min
ket és megoltalmazhassák magyar
hazánkat.
A vállalatok, pénzintézetek,
egyesületek és esetleg egyes sze

Hogy az Istentelenek
mozgalma
mégis bizonyos sikert könyvelhetett el,
annak többféle oka volt.
Eőlször is óriási propagandát fejtet
tek ki sajtóban, rádióban, filmen, gyűlé
seken és naponta százszor is a fülükbe
ordították, hogy Európában ma már senki
sem hisz és sz oroszoknak Is, ha „mó

mélyek, akik nagyobb adományo
kat szándékoznak adni, fordulja
nak közvetlenül az illetékes járás
főszolgabirájához, vagy megyei vá
ros polgármesteréhez és a helyi
gyűjtésbe kapcsolódjanak be, hogy
ezáltal is a vármegye területén
megindított gyűjtés eredményét
fokozzák.

Balassagyarmat. 1943. jan. 13.
(‘Nógrádvármegye főispánjának felhívása. a
vármegye közönségéhez.)

„itt élned, halnod kell!"
Irta és elmondotta Molnár I. Jenő bányafisztviselö a bányafársulafi kulfuresfen
január hó 10-én.

Kedves magyar Testvéreim!
Nehéz, harcos esztendő elejére ér
tünk. Állandó feszültségben, állandó ké
szültségben él és ég minden ember. Ko
runk mindenkitől ereje, tudása szinejavát
kéri és ebben az állandó készültségben,
feszültségben fogy az erőnk, megkopunk.
Sokszor úgy érezzük, hogy szükség van
egy baráti szóra, egy erősítő biztatásra,
mely újra erőt, bitet ont belénk Kell
legalább egy mondat, amely biztonságot
sugároz, megnyugtat. Felénk száz év
távlatából int ma egv mondát figyelmez
tetőn, parancsolón. Figyeljünk rá, ha*lgassunk a sugallatra, mert ez a. szózat
minden idők minden magyarjához szól,
nekünk pedig, ennek a nehéz kor ma
gyarjainak testünk, lelkünk minden atom
jára kötelező törvény *. itt élned, halnod
keli I
Vörösmarthynak, a költőnek az
agyában fogant meg a nagyszerű gondo
lát, először egy verssor volt csupán, de
a költő jós volt, egy országnak, az egész
nemzetnek a szóvivője, szava kinőtt a
versből, ezrek, milliók vették ajkukra
féltőn, áhitatosan Nemzeti imádság lett a
versből, apáról fiúra szállt a szent örök
ség s az egyszerű verssor már nem a
költő szürke szava, hanem az egész nem
zet, az ország, a szülőföld, a dicsőséges

Az istentelenek országában.
c
Azok a katonák, akik hosszabb rö
videbb ideig Oroszországban jártak, egy
behangzóján állítják, hogy a vaVásos ér
zést nem sikerült kiirtani az emberek
szivéből. A bezbozsnik-mozgalom hivata*
los orgánumai váltig hangoztatták ugyan,
hogy a vallást elintézték és sikerült egy
tisztán materialista embertípust kitenyész
teni, de ez nem volt más, mint propa
ganda és mindaz, amit katonáink ott ta
pasztaltak, épp az ellenkezőjét bizonyítja.
A bolsevista uralom megszűntével az em
berek oly tömegesen özönlöttek a tem
plomba, mint soha azelőtt. Minden ház
ban régi ikonokat lehetett találni és ha
; megkérdezték hogy hisznek e Istenben,
ragyogó szemmel azt felelték, hogy igen
Két kérdés hangzott el legtöbbször: mi
lesz a vallásszabadsággal és a magántu
lajdonnal? Más probléma nem érdekelte
az embereket,
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régi vallásos előítéleteikkel. Az orosz em
ber reggeltől estig és estétől reggelig ál
landóan a propaganda pergőtüzében állott
és valósággal belekalapálták az eltompult
agyakba az atheista frázisok egész litá
niáját.
Hozzájárult, hogy az orosz papság
hiányos kiképzése, müveletlensége rop
pantul aláásta az egyház tekintélyét és
lehetetlenné tette a tömegek pasztorálását európai értelemben. Az ortodox ál
lamegyház szorosan egybe volt kapcsolva
a cári rendszerrel és ennek bukásával a
vallás is alaposan megrendült. A papokat
kiirtották, úgyhogy a megszálló csapatok
a városokban nem találtak pópát, aki az(
újranyitott templomokban istetiszteletet
tarthatott volna. így Szmolenszkben csak
hosszas kutatás után sikerült egy öreg
pópára akadni, aki 23 évig mint kőmű
ves tengette életét és akit a nép azután
kitörő, viharos örömmel fogadott.
Egy további ok a ravasz, alattomos
módszer, ahogyan mozgalmukat folytatták.
Szovjeték a vallás teljes kiirtását vették
tervbe, de csak óvatosan, lépésről lépésre
haladtak, nehogy eljárásuk nagy ellenha
tást váltson ki. Jellemző a kommunista
prártprogram 13 fiának egy passzusa,

múlt mindenkire kötelező parancsa: itt
élned, halnod kell I
Itt élned, halnod kell.. - Kicsi is
kolás korunk jut eszünkbe hirtelenében,
amikor először hallottuk, énekeltük ezt a
fenséges imádságot, amikor még nem ér
tettük a szavak értelmét, nem járta át
szivünket, lelkünket, értelmünket a ke
mény parancs, csak énekeltünk szivdobogva és csak annyit éreztünk, tudtunk,
hogy nagy szent dolgot cselekszünk. Az
tán elszálltak az évek, de az iskolás ének
megmaradt mindannyiunkban. Egyikünk
ben jobban, másikunkban kevésbbé. És
most újra előveszem ezt a verssort, de
mos nem mint szivet dobogtató iskolás
éneket, hanem mint szigorú parancsot.
Itt élned, halnod kell I — ismétel
jük el gyakran, mert szörnyű világégés
szakadt ránk s minket is próbára tesz az
idő, magyarokat. Ezért akarok erről be
széini. Sohasem beszélhetünk erről eleget,
sohasem magyarázhatjuk eléggé, mert ez
zel a magyarságunkat erősítjük, öntudatositjuk.
Vegyük sorba: itt, ezen a földön
van a helyünk I
Miért ?
Igen, miért éppen itt, ezen a helyen,
a népek örökké forgalmas utján? Miért
éppen itt: kelet kapujában, nyugat kü-

szöbén ? Miért éppen itt, Európának eb
ben a zajos viharsarkában, ahol örököl
volt előttünk is a harc s ahol több, min
ezer éve kemény csatákban Ömlött a in
vérünk is sokszor magunkért, sokszp
másokért ? ... De sokan kérdezték má
ezt, de sokan kerestek rá feleletet, di
sokat gondolkoztam rajta én is. Külön 
böző a válasz, többféleképpen fogalmaz
hatjuk.

Könnyű kérdezni, hogy miért netf
kerestek őseink valami csendesebb zugot
nyugalmasabb helyet, ahol békében, há
bontatlanul élhetnénk ? Én hiszem, hog
a népek, nemzetek, országok utiát ner
véletlenek jelölik, hanem magasabb Aka*
rat intézi. Ez a magasabb Akarat vezete ’
ide minket is. Az már aztán mindég’
hogy Hadúrnak nevezzük-e, mint honfoj
laló őseink, vagy a népek sorsát irányit!
isteni Gondviselésnek, mint ahogyan ke
resztény hitünk tanítja. Ide jöttünk mer
ez a föld az örökségünk I Ide jöttüpb
mert ezen a földön előttünk két hatalmi:
rokon népünk, az avarok és a huncl
pusztultak el örökös harcban. Ide jöttün $.
mert a kiomló rokonvér parancs volt
keleti pusztákon kóborló magyarokat <.
Ide jöttünk, hogy a rokonvérrel megsze r,
telt rögeken, amely eddig Európa senli*
földje volt, mert azon előttünk tartfri
ideig hazát, országot egy nép se alapi
hatott, mi magyarok hazát alapítsuk ŕ,
amely nem tűnő évekre szól, hanem szá
zadokra, évezredekre, örökre! Átvett!^
az örökséget, teljesítjük a parancsál/:
„Napkelet s napnyugat kapujában állad
örök vártát, virrasztani más nemzetit
boldog álmát : nehéz sorsunk... Véd timezni napnyugatot napkelet ellenében ó
bérűi kapni napnyugat hálátlanságát,
nézését, zsarnokságát — örök osztályút
Örökké küzdeni soha nem megnyugod cl
két óriás malomkő szorításában őrlőt ¥1
— ez a magyarság sorsa itt a föld/*? 14
őrlődni, de soha meg nem őrlődni, ül/ -:
nek lenni a sors pörölye alatt, de4-'
szikrázni, világítani ég megmaradni/*'
(Balassa) Itt maradni és magyarnak
radni!
,
Itt kell maradnunk, itt kell élntfdi!
És ennek az életnek a körülményeit ec 1M
dig a velünk, körülöttünk történő esemé
nyek szabják meg. Ma háborúban vagyüfl.
A háború nem a szavak, hanem a tét ek
ideje. Egy picike tett többet ér, mirt 'á

...................

di

ierombolta a tornyokat.
Az utóbbi években a szovjetál'em
a következő álláspontot foglalta el; A
törvény nem tiltja a templombajárást^ fia
azonban templomot akarnak nyitva ár
tani, annak fenntartási'költségeit ahíyMť
nek kell viselőtök. E költségek tekci.if.^
lyesek voltak, mert nemcsak a tulafcoj
képeni fenntartásból, adókból, világítási
költségek fedezéséből és a pap tizedé
ből állottak, hanem még a templom e fi ttj
járdát is nekik kellett karban tartar? ck,
E járdát aztán minduntalan felszakittf tnk
és akár kellett, akár nem, újból csinéHdc.
Azonkívül minden egyházközség h vHt
névleg is nyilvántartották és aki meg's inrt
élni és havonta legalább 200 rubeíf'ke^
resni, nem exponálhatta magát, ía^irt
kűlömben rögtön elbocsátották állás-'bő*.
A nyomorultak
legnyomorultabb^ Vak
kellett tebáá a fenntartást viselniük <1 hk
e súlyos terheket tovább már nem birták, végre is kérvényt voltak kénytel -nek
beadni a város vezetőségének, hp fy a
templomot alakítsák át mozivá. , 1 ízért
látni annyi sok efajta kérvényt az i íz
telenek múzeumában.
.
A nép tehát megtartotta val <Ses
érzületét, de nem merte kimutatni. Sok
szü’ő gyermekét sem merte vallái p]«n
nevelni, még ha ők maguk járt ik is
templomba, vagy ők is távolmaradók »
(Komzomol) egy külön bezbozsnyik osz fentemlitett súlyos anyagi termi íx-fet ű

szabadítani a vallásos előítéletektől, de
ügyelni kell arra, nehogy a hivő emberek
érzelmeit durván megsértsék, mert ezzel
a vallásos fanatizmus csak erősödik.** Ne
kik nem kellettek vértanuk, akiket kivé
geztek „politikai** okokból tettek elláb alól.
Azért nem nyíltan, mint a törvény be
csületes végrehajtói jöttek, hanem alatto
mosan, mint a tolvaj. Moszkvában még
ma is 20 templom van nyitva, de nem
ennyi volt, hanem ahogy a régi orosz
mondás tartotta, 40 szer negyven És
tényleg közel ezer volt az istenházak
száma, de ez nem mind plébánia volt,
hanem gazdag polgárok fogadalmi aján
dékai, akik így akartak bűneikre bocsá
natot nyerni. Ezek eltűntek a föld színé
ről, miközben roppant értékes műkincsek
mentek veszondőbe, bár szovjeték állan
dóan hangoztatják, hogy a művészi képe
ket és szobrokat „megőrizték.** Moszk
vában a szt. Vazul bazilika még áll a
Vörös téren, a Kreml aranykupolás tem
plomai is {még megvannak, de muzeu.
mokká alakították át őket. Másokat mo.
zihelyiségnek, munkásklubboknak, vagy
raktárnak használtak, mely utóbbi mód a
vidéken divott
A 30 as évek közepén a pártveze
tőség úgy találta, hogy a sok hagymato
rony nagyon is keresztény jelleget ad a
városnak, azért az ifjúsági szervetekben

dénak" akarnak lenni, fel kall hagyniok mely azt mondja, hogy „a népet meg kell tályt létesítettek, mely néhány nép alatt okok miatt. Mihelyt azonban meg sMIó
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dája ösztönzi hősi tettekre. Elment, hogy
példát adjon és nem jött vissza ... Életé
vel, halálával adott példát. Olyan áldozat
ez, amelynek nagyságát senki sem von
hatja kétségbe. Legfelsőbb helyről van
példa, okuljunk őrajta megszívlelhetjük
mindnyájan.
És most befejezésül a verssor utolsó
szavát idézem : mindezt meg kell tennünk I
Mvg kell tennünk, vállalnunk keli minden
körülmények közöd I Jó sorrban, balsors-

1943

jan. 1

ban egyaránt I Ez a psranes szól most
magyar közösség felé és ebből a közói
ségből nem lehet kiszakadni, elmenejküh ,
vagy gyáván félreállni. Legyünk bár
egyszerű hétköznapok szürke napszámoJUí,
vagy logvünk emberek, sorsok inféüLr
öntudutositsuk magunkban ennek a fé 1
séges verssornak a tartalmát és átérez’*
magvar öntudattal váilaijuk a parancsát
szebb holnap bo<dog hitével az
Magyarországért!

A Bányaigazgatóság
Bajtársi Szolgálata az alábbi levelet
és verset kapta a harctérről:
Megdöbbenve járunk istentelen fö’dö?,,
mert láttuk a rémet!
Testvér! mi esküszünk! Küzdünk műid-;
És kedves bajtársaim! Nagyon szé háláiig s nem számit az éiet!
pen köszönöm, hogy a szent karácsony
pmniniiin
•'
ünnepén fölkerestek üdvözlő soraikkal.
(A Salgótarjáni Kőszénbénya
ľ.
Nagy örömömre szo’gdlt az a pár sor,
körzeli Bajtársi S.-O’gá ata 1942. év
mert kiéreztem belőle, hogy nyugodtan racsonyán meleghangú körlevéllel -í;^ha colhalunk itt a távolban, mert otthon szöniötle a harctérén küzdő bányászt^-,
a belsőfronton becsületes hadsereg ál;. társakat. A körleveleknek nagy viszhan^ja
És mi kint harcolók is ígérjük, hogy a volt, számos levelet hozott a posta a
végsőkig ki fogunk tartnni, hogy ezt a harctéren küzdő honvédektől, akik egy-Ő;
keresztes háborút megnyerhessük. Ehhez egyig boldogan mondanak köszöneté? á
nem is kérünk egyebet, mint az ottho meleg sorokért, a biztató és megnyugtató
niak áldozatkész kitartását meilettüuk.
gondoskodásért.
Kedves Bajtársi Szolgálat. Én végig
A sok levél közül egyet örömrv?'
jöttem Oroszországon Dünaburgtót a Don - leközlünk például és okulásul.
Szeri./,
kanyarig, Fehéroroszorszagon keresztül.
Amit latiam azt soha elfelejteni nem fo
gom, Láttam a nagy nyomorúságot, amit
a szovjelparadicsom
termelt. Egyszer
láttam menetközben, egy orosz anyát há
rom gyermekévei, amint keserű lapu-gyö
kerét hámozta és ettek, mind a négyén.
ŕ
És ahol most vagyok, hogy milyen sze
génység van azt nem lehet leírni. Sajnos
ezt na unk sok; megtévedt ember nem
hiszi el. Én arra kérem a Magyarok Is
Minden tétan, ha az utcán korcso
tenét, hogy ettől őrizzen meg bennünket lyázó gyermeket látok, vagy ha a jég
és draga szép hazánkat.
pálya melleit visz el az utam, el
Kelt a Donkanyarban 1943. jan. 1-

Kedves Bajtársi Szolgálati
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leghatalmasabb szónoki beszéd. Parancs
éz a magyar élet: küzdeni kell munka
helyünkön, mint ahogyan katonáink har
colnak a Don mentén s mert a jól, be
csületesen végzett munka éppen olyan
érték, mint a fegyveres szolgálat. Ma
pouzt, őrhely a munkahely is! Ha omlik
a fekete szén, ha acél izzik a kohóban,
ha ceruzával, tollal az íróasztal fölé hajlik
valaki, ha ekeszarvat, ■ vagy kaszanyelet
markol a kéz és ezt .a munkát szívvel,
egész lélekkel végzi, az .megérti a mai
magyar élét parancsát és ez a munka
honvédelem 1 És jegyezzük még jól: az a
nemzet győz, amely nemcsak az első vo
nalba tud bősöket állítani, hanem amely
nél a belső front ezernyi nehézségeit is
hősök küzdik le. Győz az, amelyik a
termelés felfokozásában, az élet minden
terén minél több hőst tud felmutatni,
akik jó példájukkal ragadják a könnyeb
bén csüggedőket. Mindannyiunknak meg
kell tanulnunk és kötelezőnek kell elis
mernünk a magyar életnek ezt a paran
csát: fegyelmet és személytelen belehelyezkedést, beleolvadást a nagy közös
munkába. Ezt az életet idézi a Szózat
fenséges sora, ez az áldozatos magyar

csapataink újranyitották a beporosodott
templomokat és megszólaltatták a rég
nem hallott harangokat, az emberek
könnyes szemmel - özönlöttek újra az
Isten házába.
Jaroszlavszky hírhedt istenellenes
mozgalma etem járt tehát a kívánt ered
ménnyel, az emberi létekből nem sikerült
kiirtani az Istent Mozgalmának hivatalos
közlés szerint is mindössze 3 millió tagja
volt.
<
Sajnos az intelligenciáról azt a be*
nyomást szerezték az ott járt megfigye
lők, hogy ugyanúgy éreznek, mint Eu
rópában a dekrisztianiz^lt értelmiség tö
megei: a lét legfontosabb problémái nem
izgatják őket, csak az evilági dolgokkal
törődnek és ha egyik másik vallásosnak
mondja, vagy mutatja is magát, az csak
külső máz, hivalkodás és divat minden
belső tartalom és átélés nélkül. A való
ban vallástalan embereket ott is a régi
és a mostani vezetőrétegek egyedei kö
zött kell keresni?
D. J.
.’Rualand 1941. Herbert Kraui 129 oL

élet, becsületes magyar élet a nehéz idők
nehéz parancsa I
Igen, ez a magyar é>el: a munka,
az alkotás I Vállalni a nehézségeket, szem
be szállni velük s nem összeroppanni
mindjárt, félrehuzódni a bajok idején s
hátulról másokat piszkálni, mások hitét,
erejét megtörni, örökösen zúgolódni.
Kemény ponthoz értünk, álljunk meg
egy pillanatra.

Vitéz nagybányai Horthy Miklósné : „Az
áldozat és a kötelesség jogán hívok
minden Igaz magyart újabb áldo
zatra.“ Január 17-töl február 7-ig
Orsz. gyűjtés a honvédcsaládokért I
Magyar testvéreim I Olyan időket
élünk, amely mindnyájunkkal megtanít
egy szót: lemondás. Vállalnunk kell, ezen
nem
változtathatunk I
Legszentebb
dolog amiért tesszük : testvéreinkért, ro
konainkért, a magyar hazáért. Száz és egy
kifogást hallottam már, panasz és panasz
mindig és mindenütt. Úgy van már ez,
mi nagyon tudunk zúgolódni, elégedet
lenkedni. És én elfogadok minden érvet,
elismerem, hogy mindenkinek igaza van.
Tudom, magamon érzem, hogy minden
kinek van hiánya, panasza. Minden igaz,
mindent elismerek, de... Soha egy pit
lanatra ne felejtsük el, hogy ma, a há
borúnak ebben a szakaszában létünkről
és nemlétünkről van szó. Olyan stádiumba
jutott ez a nagy erőpróba, a szembenálló
felekben akkora már a gyűlölet, hogy a
háború elvesztése biztos megsemmisülé
sünket jelentené. Ennél az egy kérdésnél
aztán nem lehet vita, ezért aztán már ei
kell fogadnunk minden megszorítást az
adagolt élelmiszertől kezdve egészen a
mürostos ruháig. Át kell ezt érezni min
denkinek, kell, hogy ez a kemény igaz
ság egészen a csontunkig hasson I Meg
látják, igy könnyebb lesz a tűrés, könynyebben vállaljuk az áldozatokat, bármi
lyen legyen is az.
Mert áldozatokat kell vállalnunk
ezért a földért s ez ez áldozat sokszor
nagyon nagy : egy emberi élet... .Talán
egy férj.. . talán egy apa ... talán egy
kedves ... talán egy testvér ... talán egy
fiú. Itt nem lehet mérlegelni, egyforma
nagy és szent áldozat mindegyik... És
még ezt az áldozatot is meg kell hozni I
Egy példára hivatkozom itt, mindnyáján
feszülten figyeltünk a rádió és újságok
hírére, hogy a Kormányzóhelyettes urunk
a frontra ment, önként, saját elhatáro
zásából indult, mert tudta, hogy a harco

Hírek éskülönfélék
Korcsolyázás.

Kedves Bajtársi Szolgálat! most pe
dig nagyon szépen köszönöm, hogy a
hozzám la: tozókról gondoskodni szíveske
dik. Én pedig biztosítom az összes ott
honi bajtarsakat, hogy mi a végső győ
zelemig fogunk harcolni, mert ezt a há
borút nekünk meg kell nyerni. Én bízok
is benne hogy a magyarok Istene meg
segít bennünket.
Addig is fogadják őszinte bajlási
jókívánságaimat.
Bajtársi tisztelettel
Dózsa András s. k. honvéd

A front szava.
Irtat Dózsa András.
Elsodort a vihar messze idegenbe orosz
földön jarok.
Kemény harcok közölt, eső, hó, fagy
kiser, mint hü barátok.
Halál ólálkodik nappal és éjszaka, mert
aratni akar.
Nincs más barát erre, a mosoly is meg
csal s gyűlöletet takar.
Fegyvereké a szó és majd az erősebb
vei a harcnak véget.
Testvér én nem irokl Csak onnan üze
nek, hol olcsó az élet.
Nem vagyok magamban, sok magyar van
itt még s mind álljak a harcot.
Sokszor percek alatt válnak őregekké
fiatalos arcok.
Értetek, miértünk, Istenért, Hazánkért,
újabb ezredévért.
Szaggathat a gránát, gázolhatnak tan
kok, kivárjuk a végét.
Nem tekintünk hatru! Otthon ti vigyáz
tok láng oda nem érheti
Testvér én nem írok I Csak onnan
üzenek, hol olcsó az életi

Fegyverek füzében áll a bál itt nálunkl
8 mindenütt ott vagyunkl

Higyjétek el nekünk, véget ér már
„1 tehetősektől ezreket és százakat, a
végre kálváriáé utunk.
szegényebbektől filléreket, de min
Csak ti is küzdjetekl Tűrjétek lélekkel,
denkitől kérünk". Az „Országos
hittel szakadatlan.
gyűjtés a honvédosaládokért" a
Ne
férjen hozzátok szép, meg hazug
hadbaroiralUk hezzátartezéloak
sokat nem a vezér szava, hanem a pék szóval soha avatatlan.
pMJát wyMtl.

rontva a napom hátralévő része, Ha c.np-t
römpökő korcsolyával, kipiiuit arccal jön
nek lányok, iiuk, felnőttek, gyermekedig
jégről, belém nyilalik egy több évtizede*
önvad: hat te az idén sem korcsolyázol?
Ebben az „idén sem"-beD ott tftij
az is, hogy tavaiy éppúgy nem korcío ‘
lyáztam, mint tavalyé.ölt sem, mióta nem3
korcsolyáztam mái? Inkább nem mondán,
olyan régen.
Pedig ha valaki, akkor én igaíiíť:
szenvedélyesen szerettem korcsolyázni .éď
ha megkerdezuenek, hói gyökerez'nekgyermeákorom legszebb em:ekei, azt'fe '
telnem: szülővárosom korcsoiyapálýajátaik
jegében De hajh! — Vilonnal szólva —
hol van mar a tavalyi hó és hol van diát
a régi-regi jég, arueiy azt a gyermeke
hordozta csil.ogo páncélján,* aki immár
szintén nincs sehol? Csak egy furclar
gyerekes kinőtt maradt az egészből, ak .
evról-évre halogatja, hogy újra ko;C3öx
iyai csatoljon a lábára és mivel a szán?
dóknál, jobban mondva, a vágynál sotití’"
nem jut tovább, fájdalmas önvaddal irigy-'
kedik azokra, akiknek sikerül, ami n^k,'
sehogysem akar sikerülni. Hogy mier>
nem? — nehéz ezt megmondani, csak
annyit tudok: nincs különösebb oka.
semmi leküzdhetetlen akadálya.
Annyit azonban megtanultam már
az életben, hogy igen gyakran kereszti!le
jutunk a leküzdhetetlen akadályokon, dv
majdnem mindég megtorpanunk olyánoic^.
nai, amelyeket csak at kellene lépnünk
Hogy nincs időm kimenni a jégre? Nem
igaz, mert annyi haszontalanabb és ke-"
vesbe kedves dologra fecsériek időt, bojiy ,
erre bízvást jujgialna. Hogy nincs korcs,o
lyam és koicsolyacipőm? Ez sem leküzd
heteden akadály, mert a pénzzel is úgy
vagyok, mint az idővel; ritkáu köllöo^atra, amire szeretném. Talán csak kényé
lemszeietet az egesz, tálán —- és ez e
legvalószinőbb — valami öntudatlan féle
lem: hatha ma már nem volna olyan gyö
nyörüsegem a korcsolyazás, amilyen var
lamikor volt, mert „azt", a jeget, amelyet?
„az" a gyermek siklott tova, úgysem ta
lálnám . meg többé... És ma mar elpotyL
tyanni sem volna olyan édes,... pottyantáxr
már azóta eleget és fájdalmasat, jégpálya
nélkül ii„,
-v -m]
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Előfizetési felhívás.
uj év kezdetével a régi szereWtoUs szolgálatot tenni akaródéitt’ettd fordulunk elő- és utótizotö nk>i, továbbá azon barátainkhoz, akik
ka-jsntják lapunkat, hogy előfizetés•ei snyagi kötelezettségünknek sogit•^’re. ltjuni szíveskedjenek.
Szerk.
t Kaiul oxás Obrh csák Ernő ny
f hó 16-án elhunyt, temetése
léi 4 knr !eiz a városi
4^ -tílo thól.

, \Hórnxűnyjsó Ur Őíómé’tósága
’ v y1
Minister eíő»erjesztés» re,
Á’P»d m. kir. kö’el i'ási fclügvc
^Nógrád vármegyei rn. kir. Köz
■5.‘.Á
.I*'‘’ögyeíőség vezetőiének, a közr .-it-sj'fjfclugve’.ôi címet és jelleget adó-s»é»yoit^.
t- A

'

^^ggyári előlépésck. A Köz' ? ’ ^igatóság 1943. január bó Í vel
\^ing?r Károly felügyelőt gyáriga7gató>• -ütte-jsé, Fülöp Pál, Fi’ipp (Ferenci)
?’ • és Suh mestereket, ped?g íőhutamesövezte ki.

'Előléptetések a rendőrkapitd'ňy^^gon. A kormányzó úr Szarka
L Ks -uendőrfe ügyelőnek a főfelügyelői
-ir jelleget adományozta. — A bel'.•wrm:r-iíitter úr, dr. Dobos Gyula és dr.
f1’ -ij Lőrinc s. fogalmazókat r. fogalmaá léptette elő.

Előléptetések a bányánál. A
Sí-jaui K/'fczénbánya Rt igazgatósága
W* József, Vil ányi Miklós és Adorján
í>ányafőíe'Lgye őket helyettes báj'-’-'gb rga.cva, Siokovits János mérnököt
jfrokke, k Kraft Aiadar titkári, v.
lyeaií r lisztvise.ői é-» Oorincsák Jenő
u ^rtarhoiot intézővé, Chiunetzki Gusz
^’•''Gjfbriei Ignác, Hudak Jinos, Kelendi
Rusznyak István, Tordai Ede,
».-irga-Antal ióbaDyamesttreket, Füst Ja< 5* Horsa Pal, Sandor Dezső segedk'i'Qsi'feket műszaki tisztviselővé és Ban
J
'Csincsiü Gyula, dr. Fischer Károly,
MtSiuar. 1 Jenő, Szlovik Gusztáv segeduSitekát adao. tisztviselőve nevezte ki.

Péter.
Hetyke legényke Péter,
Amolyan serdülő bátor, kamasz gyerek,
Újságkihordója egy lapvállalatnak,
S szeretik őt az emberek.
Szeretik a mosolygó két szeméért,
Okosságáért, mert számolni jól tud.
Szeretik, mert pontos,
Délre asztalnál az újság,
Szegényke egész nap lót-fut.
Viszi magával a Politikát,
Háború; és Nemzetgazdaságot,
Kis tarsolyában ... a napi friss híreket,
Az egész elromlott... égő, nagy Világot I
Bekopogtat a sok-sok ajtón,
O.rát megcsapja délelőtt szaga,
Ételszag, miben kevés tán a része,
S részvétet kelt forró sóhaja.
Kap ezt is, azt is,
Egy kis kóstolót,
Aztán ha sir, hogy fázik,
Felmelegszik a jó meleg tűzhelynél,
S utána vígan tovább bokázik.
Viszi sorsát, a sok nehéz újságot,
Kora reggeltől, — késő esteiig,
Közben meg megül itt is, ott is,
Egy kicsit pihenni, ha az időből telik.
S betekint a barátságos, tiszta kis szobákba,
Megnéz minden bútort, faliképet,
Két csodálkozó szeme égő iázban ég,
Ó-miért nem láthat ô mindég ilyen szépet ?
Aztán eszébe jutnak a többi lakások,
A sok sok ember ki újságját várja,
S tovább megy vígan, fáradhatatlan,
S tarsolyát talán már századszor kitárja.
És hű l a sok-sok újság,
A napi’ biradag az éhes amberagynak,
Szétkapkodják mind az utólsó egy szálig,
Peter tarsolyának egyet se hagynak.
S Peter mosolyogva hazafelé indul,
f4ar ezer kis esi lag ragyog fenn az égen,
Zsebében csörög a sok-sok újság fillér,
S ő bo dog, milyen nem volt már régen 1

Visnovszky László.
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NAGY GONDDAL KÉSZÜLT
Ül SIEMENS SZUPERRÄDIO

ANYAGA MEGBÍZHATÓ, HANGJA
MINT MINDIG - TÖKÉLETES!

Petre N. 6 P, Barlth Mihály 6 P. Wahlner Aladár 5 P, Dr. Holcsek Bála 5 P,
Kraft Aladár 5 P. Hetich Péterná 5 P,
Mackó József 5 P, Somodi Imre 4 P,
Györfj Dezső 4 P, Zelenik Pál. 4 P, 203.
gépágyus szakasz 4 P, Peász Árpád 4 P,
Takács Sándor 4 P, Vágó Károly 4 P,
Ambrus Imre 3 P, Maiercsik Éva 3 P,
Bércesi Pálné 3 P, Kuhinka Anna 3 P,
Gáspár Magda 3 P, Tóth János f2'50 P,
Medve Ferenc 2 P, Hargita Károly 2 P,
Bárány Emil 2 P, Dani István 2 P, Mojzes Gábor 2 P, Kovács Stefánia 2 P,
Sztolár Ede 2 P, Molnár igazgató 2 P,
Bercsényi Lajos 2 P, Kovács József 2 P,
Jakus Lajos 2 P, Hajdú Bözsíke 2 P,
Szarka L. 2 P, Gál József 1, Dr. Jánossy
Ödön 1, Salamon Zoltán 1, Glauber Já*
A női szereplő gárda is kitett ma nos 1, Szenipéteri János 1, Antal István
gáért. Kitűnő volt a kantinos lányt alaki 1, Gajdos Gusztáv 1 P.
tó Baráth Margitka; szinte rátermett erre
a szerepre. Nagyon sok tapsot kapott
kedves, bájos és talpraesett játékáért.
Ének és táncszámaiért külön is d:cséretet érdemel.
A színpad törékeny és bájos virága
„Alma“ igazán bájos jelenség volt; kitü
nően játszotta a szerelmes kis grófnőt. Tel... Ki mellettem élsz itt a földön,
Hangja nem volt valami erős, de az nem Meleg szívvel gondolok Terád,
hiba, mert hiszen a szerepe azt úgy kí Mindent ami szép és ami jó is.
vánta. A közönség tetszését igazán kiér
Tőled kapom egy életen át 1
demelte.

Hirdessen

„A MUNKA”
politikai hetilapban!

A Portyázó osztály
estje:

Jelentkezés. Az önk-ntes ápoó-bagoly am február hó 1-én kez<
■dodhkjaz acélgyárban. Jelentkezni iehet
Jpandcnnap délelőtt 9-töl 2-íg ax
S^ész^eghtxz Mansz, helyisegeben.
V láriti.yuui eivegzese u an, munkaszol
Nagy érdeklődés előzte meg a m.
g&AUa .való behívás eseivn havi 170 P. kir. 57. honvéd halárvadász portyázó
íiľztés jár.
osztály műkedvelő gárdájának előadását,
amely december, hó 26 án zsúfolt nézőtér
A zagyvapálíalvai Bányatelep! előtt folyt le. Színre került: „őrmester
D •a<3kQr es a Pcdtaivai Bányalelepi és
ur jelentem alássan" című zenés katonai
V-eggyiti Spoil Egyesület vezetősége
vígjáték Szálkái Jenő őrmester kiváló
£<U> i/nre banyafófeiugyelő agilis veze
rendezésében.
t< ;e ojeilett igen sikerűit Szi-veszter-estet
Az érdeklődés nem volt hiábavaló,
r ndeztli a paifatvai bányakaszinoban, A
jLcdáző gjida fáradhatatlan közremükö- mert a szereplők csakugyan kiválóan
iátták
el feladatukat. Valamennyien át<LJse .folytan annyim élénk volt az érdek*
jtfiLár) hogy zsúfolásig megtelt az összes eiezték a helyzet komolyságát, mely nem
ü* iyr-.eg, amineK az volt a laiható sikere, csak anyagi, hanem erkölcsi sikert is
•b- gy^ a Vöröskereszt javára rendezett aratott. A honvédek tehát nemcsak jó
.Bdalsag 452 P anyagi sikert adott át a harcosok, hanem ha kell, jó színészek is.
Az őrmestert, a magyar honvéd ap-«
.p.ľid Voi községi e*ő jaiósagnak, hogy jutűrstU ej a Vöröskereszt vezelűstgebez. ját, ahogy a színdarab mondja, igen jól,
mondhatni
kitünően játszotta Szálkái őr*
•E :eHiií.ve attól, hogy a rendezőség fár;ds3_gct nem kímélve, a mai nehéz be- mes'er. Igen könnyű volt neki, hiszen
síer/esj időkben, a szórakozni vágyó tulajdonképen a laktanya helyett a szín
kpzöáség igényét igyekezett a legteljesebb padon parancsolt.
A másik férfi szereplő Szalóci szkv.
{vertekben kielégíteni, a küzönség is tekintéiíeJ arra a nemes célra, amit a ren- a hadnagy szerepét játszotta, kissé elfo
J :ző:fég hirdetett a Vöröskereszt javára, gultan, Hogyne, hiszen máról holnapra
jószivvei adta' obulusait. A Vöröskereszt hadnagy lett és nem csoda, ha egy kissé
mevébeó is hálás köszönettel nyugtázzuk nehezen élte bele magát ebbe a szerepbe.
Csat ? íinre bányafőlelügyelő és rendező Mindezeknek dacára kiválóan játszott és
*.g rdája láradtságot nem ismerő közre- minden dicséretet megérdemel.
Nem sokkal kevesebb dicséretet ér-*
laüköd^sét és a pálfalvai jószivü közönsftgtízk? kik adományaikkal a hazáért dérnél Szabó honvéd, ki a gróf szerepét
küzdő katonáinknak teszik elviselhetőbbé játszotta nagyon élethűen. Szerepében
talán egy kissé túlsókat tüsszentett és
? bžrcíéri szenvedést I
G. L.
nagyon gyorsan beszélt De ezt meg le
het neki bocsájfani, mert csak így tudta
'Alitok, hogy a legtöbbot á dozók hoz- élethűen utánozni.
A legnagyobb sikert és kirobbanó
' zitartozóit, gyermekeit minél erösebben ölelje ót az örök Hungária nevetést azonban a két közvitéz: Helcer
istápoló karja“. Minden magyar tizedes és Nagy honvéd váltotta ki. Igazi
osaiad kötelessége támogatni a nehézkes, állandóan okoskodó, de amel
lett víg katonát alakítottak. Szerepüket
honvédcsaládokat.
kifogástalanul játszották.
■ .................................................................. Ilin..............
■ —
Végül a férfi szereplők közül, de
Elítélt újságárusok: Kobka Pálné nem legutóljára meg kell említenünk az
Rubint Janos es Vas Leó újságárusokat örökké esetlen zsidót alakitó Szabina
K salgótarjáni kir, járásbíróság sikkasztás szkvt. Szerepét annyira jól játszotta, hogy
yáUé goért 15 15 napi fogházbüntetésre dicsérő szavakat már nem is találni ré
ítélte.. Rubint Jánosra vonatkozó ítélet szére. Kiválóan adta vissza a zsidó gon
jaég Mm jogerős.
dolkozást és modort.
•
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Hűség.

A színdarab harmadik női főszerep
lője a hadnagy húga, melynek szerepét
Hainovics Lenke alakitolta igen nagy
sikerrel. A kis Lenke nemcsak a kedves
és talpraesett játékával, hanem kiváló
szavalatával is elragadtatta a közönséget.
Kedves szavalatával, melyet igazán átér
zett és szívvel, lélekkel adott elő, sok
nézőnek könnyeket csalt a szemébe
Egyébként a szerelmes leányt kitünően
alakitottat
Ilyen szereplő gárda mellett nem
csoda, ha a siker nagy vnlt és a közön
ség megelédetten távozott az „őrmester
úr jelentem alásan" című induló pattogó
ütemére.

Te vagy napfényem és Te vagy örömöm,
S ha fölém hull egyszer a nagy lepel.
Mindent és mindenkit elfelejtek,
De Téged nem felejtlek el!

Wsnopszáy

László.

Tartsuk be szigorúan
a légvédelmi előírásokat.
Az előadáson befolyt tiszta jöve
delem 1135 P 69 fillér, teljes egészében
a helybe i Vöröskereszt Egyesületnek ada
tott át.
Ezúttal mond a Portyázó oiztály
par.sága hálás köszönetét a meleg érdek
lődésért és egyúttal köszönettel nyugtázza
az alábbi felülfizetéseket Pénzügvőrség
50 P, Horváth János alezredes 40 P, Pat
rik József 20 P, Zsiday István 12 P. Dr.
A RÁDIÓÉVAD MÉGLfMÍSE!
Clemen Antal 10 P, Korompay Lajo«
10 P, Dombi Andor 10 P, Subert N- 7 n jlrtarthnr iábió által tsiritt asóAiiOwAIOBaa
Dr. Ĺacfálvi F, 6 P, Újháii József 6 P,
.mit vitts icioiar MMnh
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Tavaszi újdonság!
SZÜCS-FÉLE

„Vitamin Crém”
A legmodernebb ekek sxerínt késxitett
VITAMINDUS arecrém. Ax arcbőr termésxetes
tápanyagait tartalmasra sexért rugalmassá, üdévé
tesxi és megóvja a ráncosodástól.

SZÜCS-FÉLE

„Bubi Arcszesz”
Megszünteti pattanásait és ax arcbőr
zsírosságát.

Kapható:

SZŰCS RÓBERT
MAGYAR KORONA
GYÓGYSZERTÁRÁBAN.
SALGÓTARJÁN.

1) hadiárva mivoltukat igazoló, hitelt
érdemtő okmányt és amennyiben abban
az árva pontos születési ideje feltüntetve
nem volna, úgy a pályázó árva születési
anyakönyvi kivonatát is.
2) úgy a fiú, mint a leány árváknál
a folytatott, vagy márbevégzett tanulmá
nyokról szóló iskolai bizonyítványt, eset
leg alkalmaztatásukat igazoló bizonyítványt
vagy okmányt.
3) nyomorék, vsgy keresetképtelen
árváknál ezen állapot igazolására hatósági
orvosi bizonyítványt, amely a testi fogya
tékosság, vagy keresetképtelenség miben
létét és fokát is tüntesse fel végül
4) az árva vagyoni viszinyait rész
letesen feltüntetendő hatósági bizonyít
ványt, amelyben azt is fel kell tüntetni,
hogy az árva élvez-e és ha igen, kitől és
milyen összeget, illetőleg milyen értékű,
alapítványi juttatást, ösztöndíjat, ellátást.
Budapest, 1942 december 14.

vitéz Nagy s. k.

Salgótarján, 1943 jan. 16

Bankjegyforgalmunk emelke
dett. A Magyar Nemzeti Bank bankjegy
Megjelenik minden hó l*én
a filatélia minden ágával
foglalkozó szaklap.
A

Bélyeghiradó
Felelős, szerkesztő: DOBÓ
ISTVÁN. Szerkesztőség és
kiadóhivatal :Szabadka, Egressy utca 2 szám.

Megrendelhető és kapható:
VÉGH KÁLMÁN könyv

Talált tárgy. Salgótarján megyei
város területén pénztárca, benne bélyeg
és pénz találtatott Igazolt tulajdonai a
rendőrkapitányságnál a hivatalos órák
alatt átveheti.

és papirkereskedésében
SALGÓTARJÁN

Egyesszám ára 60 fillér.
Előfizetés egész évre 7
pengő, szövetségi tagoknak
6 pengő.

Talált tárgy. Salgótarján megyei
város területén 1942. december 28-án a
Főtéri állomáson pénztárca pénzösszeggel
találtatott. Igazolt tulajdonosa a rendőr „Avassa a magyar társadalom ezt az
kapitányságnál a hivatalos órák alatt át
alkalmat nemzeti áldozatkészsé
veheti.
günk legszebb ünnepévé“. A napok

A napraforgóolaj ára. A közelátási miniszter megállapította az 1942.
hazai termésű napraforgómagból előállított
olaj és az abból készült fémtermékek
ban megkezdődik az országos gyüjjegmagasabb fogyasztói árát. Az étkezési
tés a bonvédosaládok javára.
célra szolgáló nyers napraforgóolaj leg
magasabb fogyasztói ára a rendelet értel Salgótarján m. v. polgármesteri hivatalától.
mében az ország egész területén egysé 18740/1943.
KERESEK 1 gyermekes család részé
gesen kg-ként 3 pengő 22 fillér, literen
1943. évi ebadó összeírás re azonnali beköltözésre bútorozott
ként pedig 2’92 pengő.
SZOBÁT! (Esetleg közös konyha hasz
nálattal.)
BUBÁRN1K GYULA
Végh-nyomda.

Másolat.
M. kir. honvédelmi miniszter.

Körrendelet.
‘ (A H.M. 73.887|eln. 14—1942 számhoz)

A „vitéz nagybányai Horthy Miklós
Magyarország Kormányzója 20 évi orpzáglása emlékére létesült segély alapít
vány jövedelméből kiosztásra kerülő se
gélyekre vonatkozó pályázati hirdetményt
ezzennel közzéteszem.
Budapest, 1942. december 14 én.

Pályázati hirdetmény.
A „vitéz nagybányai Horthy Mik
lós Magyarország Kormányzója 20 évi országlása emlékére létesült segély alapít
vány” vagyonának 1942. évi kamatjövede
lemből az 1943. évi március hó 1-én né
hány olyan ez időpontban a 18, életévét
még be nem töltött segélyre szoruló és
az 1939. II. te. 223. §-a alapján kiadott
11.200(1939 M. E. számú kormányrende
let értelmében hadiárvának tekintendő
törvényes származású egyén fog segély
ben részesittetni, kinek atyja mint legény
ségi állományhoz tartozó honvéd, illelőJeg csendőr egyén, az ország területé
nek visszaszerzéséért és megvédelmezéséért folyt harcokban a megnagyobbodott
hazáért hősi halált halt.
A segélyeket az alapítólevél szerint
a mindenkori m. kir. honvédelmi minisz
ter adományozza. A segélyek általában
’ egyszeri pénzsegélyként adományoztatnak.
A mindenkori honvédelmi miniszternek
jogában áll már a segély elsőizbeni oda
ítélésénél is méltányos esetekben akként
dönteni, illetve úgy ítélni oda a segélyt,
hogy a pályázó a segélyt megbatározott
éveken át anélkül, hogy arra újból pá
lyázni kellene, élvezheti..
A segélyek elnyerése iránti folya
modványokat a járási főszolgabírónál,
városokban a polgármesternél, Budapes
ten a kerületi elöljáróságnál keli benyúj
tani. A kérvények benyújtásának határ

Hirdetmény!

Felhívom az ebtulajdonosokat, hogy
a birtokukban levő ebeket összeírás végett
a városi adóügyosztályon (Városháza I.
em. 8. ajtó) jelentsék be, a bejelentési
űrlapot töltsék kí s az ebadót fizessék
be. A bejelentés elmulasztása bírságot
von maga után.
Az Acélgyár, Salgóbánya, Salgótar jáni Kőszénbánya r.t., Hirschgyár, Üveg
gyár telepein lakó alkalmazottak az eb
bejelentést az illetékes lakmesternél be
szerezhető űrlapokon eszközöljék 1
Szilárdy, Luby, Jankovich és Kretscb
gazdaságban lakó ebtulajdonosokat az
intézők figyelmeztessék, hogy az ebbeje
lentési kötelezettségüknek tegyenek eleget.
Salgótarján, 1943. január 12.
A polgármester helyett:
dr. Wanka
adóügyi tanácsnok

Gyenge előmenetelő polgári is
kolai tanulók tanítását vállalja Klein Béla.
Értekezni lehet: hétköznap 12—1-ig, va
sárnap 9—-4 ig lakásomon Menház-utca
25. szám.

Bútorozott szobát keresek ja*
ntiár l*re lehetőleg a Fő-térhez kőzet
„Úri” jeligére a kiadóba.

Talált tárgy. Salgótarján megyei
város területén pénz találtatott. Igazolt
tulajdonosa a rendőrkapitányságnál a
hivatalos órák alatt átveheti.

Tartsuk be szigorúan
a légvédelmi előírásokat.

ideje 1943. január 20.
A megjelölt közigazgatási^ vezető
> tisztviselők a hozzájuk beérkezett folya
modványokat megfelelően záradékolják
és közvetlenül akként terjesztik fel, hogy
azokat legkésőbb az 1943. évi január hó
31-ig a honvédelmi minisztériumba (14 osz
tály) beérkezzenek.
Elkésve érkező kérvények figyelem
be nem vétetnek.
Az árvák, akik csak gyámjuk utján
pályái hatnak, pályázati kérvényükhöz
mellékletként csatolói kőtelesek.

IRDESSEN!
H

M. kir. rendőrség salgótarjáni kaptánysága.

Rendőrbirói ítéletek légoltalmi
kihágás miatt.
A m. kir. rendőrség salgótarjáni
kapitányságának büntető bírája Tóth Já
nosné sz. Pacolai Jólán háztartásbelit 50
P (5 nap), Joós László vasesztergályost
30 P (3 nap), Mauler Ferencné sz. Szopkó
Vilma kifözdetulajdonost 25 P (5 nap),
Berecz Jőzsef villanyszerelőt 25 P (5 nap),
Berger Ferencné sz. Fried Jolán varrónőt
20 P (4 nap), Varga János gépkocsiveze
tőt 20 P (4 nap), Heródek Miklósné sz.
Boros Gizella virágkereskedőt 15 P (3 nap),
Telek József gépkocsivezetőt 15 P (3 nap),
Fehérvári József vasesztergályost 15 P
(3 nap), Lackó Sándor hivatalnokot 15 P
(3 nap), Berecz Károly gyárimunkást 15
P (3 nap), Tóth Aranka dohányárust 12
P (3 nap), Takács Ignác kovácsmestert 12
P (3 nap), Ponyi József asztalossegédet
10 P (2 nap), Vilczsál Józsefoé’sz. Paraszti
Mária bányatisziviselő nejét 10 P (2 nap).
Krcnács János gyári nyugdíjast 10 P
(2 nap), Pavlik Pál kocsist 10 P (2 nap),
Korin Barna sütösegédet 10 P (2 nap),
Katona Jmréné sz. Kérdi Mária bányász
nejét 8 P (2 nap) és G. Szabó András
kocsist 8 P (4 nap) pénzbüntetésre ítélte,
mert az előirt elsötétítést nem tartották be.
SALGÖTAR1ÁN1

Apollo

mozgÓ

Január 16-án, szombaton,
január 17- én, vasárnap,
január 18 án, hétfőn
január 19-én, kedden

JELMEZBÁL

Nyomatott: .A MUNKA“—nyomdában, Salgótarján

„Levetted-e a gondot azoknak a vájlárbl,
akiknek családfői a ml blztorságunkért és életünkért harcolnak^“
Tedd meg kötelességedet; adakozzál
bőségesen a honvédcsaládok javára.

Támogasd
a Vöröskeresztet!
3 :
Háromezer kiló admamagof
eredményezett a gyűjtés. A magyar
faiskolai szövetség által a kitűzött határidő
január 5 én járt le és eddig háromezer
kilogramm almamag érkezett be, atd?lyéri
a gyűjtők 60 000 pengőt kaptak. A Be
váltási határidőt február 15-ig meghos
szabbították.

A november havi gazdaságstatisztikai adatok. A Központi Sta
tisztikai Hivatal a következő november
havi gazdaságstatisztikai adatokat közlú
A nagykereskedelmi árak indexszáma £■—
az 1929. évi árakat százzal véve egyen
lőknek — november végén 157 6völL«z
előző havi 153-5-tel szemben. A létfenn
tartási költségek — az 1913. évi ári kai
százai véve egyenlőknek — november
végén, lakbérrel együtt számítva az előzd
havi 154 7 tel szemben, 153.5, lakbér nél
kül számítva az előző havi 176,2 vei
szemben 174.7 volt.
•

Jövőre is jutalmat kapnak ŕ u
jó selyemtenyésztők. A belügyminisz
ter az alispánokhoz és polgármesterekhez
rendeletet intézett, amelyben utasította az
illetékes közigazgatási szerveket, hegy i
törvényhatóságok és megyei városok köz-,
jóléti szövetkezetei a kiváló eredményt
felmutató selyemtenyésztők jutalmazásáéi
megfelelő összegeket irányozzanak ítlö. Ä
selyemtenyésztők jövőévi jutalmazásira á
miniszter rendelete alapján kereken
40.000 pengőt fordítanak.
l

Á tej és tejtermékek uj
melő ára. A közellátásügyi minister a
hivatalos lap vasárnapi számában riegjelent rendeletével megállapította a tej és
tejtermékek uj átvételi árát. Az átverők
üzemének telephelyére szállított, legalább
3 5 százalék zsírtartalmú teljes tejért a
túró-, vaj- és sajtgyártó, valamint ;a fő
városon és környékén kívül a városi
kisebb tejellátóüzemek literenkér-t 40
fillért fizetnek. A legalább 80 százalék
zsírt tartalmazó pasztőrözetlen vaj átvételi
ára kilónként 6*50, a pasztőrözött' vajé
6 90, a sovány tehéntúróé falvakbanľ
Ionként 80, megyei városokban 95, tör
vényhatósági jogu városokban 1*05 pengő.
Az elsőrangú tebéngomolyáért a tértorlőnek 2 40 pengőt kell fizetni.

Intézkedések a paprikabňtýv -

Főszereplők: Szörényi Éva, sás megakadályozására. A hatód
Ajtay Andor, Gregus Zol goknak feltűnt, hogy batyuzó budapesti
tán, Turay Ida és Bilicsi T, kofák tömegesen utaznak Kalocsára, ahol
kis tételekben összevásárolják a paprikaüzletek készleteit és nagy batyukkal Meg
Januir 20-án, szerdám
rakodva térnek x fasza a fővárosba A
január 21-én, csütörtökön paprikabatyuzás megakadályozására olyan
intézkedést hoztak, hogy Kalocsa egész
területén csak a vásárlási könyv fehnutntására és az abba való bejegyzés mellett
lehet paprikát ki szolgáltatni.
/

ELVESZETT a
A M U N KA FELESÉGEM
POLITIKAI HETILAPBAN!

forgalma a december 15-i kimutatás Sze
rint a december 7-1 forgalommal szroft?
ben 16*1 millió pengővel emelkedett. A
váltópénzkészlet 0 2 millió pengővel nö
vekedett. A külfölddel való fizetési fojy
galom céljára az alapszabályok 57.
kének g) pontja alapján nyújtott hitelek
319 millió pengővel emelkedtek. Az Í93j.
ben felvett konszolidált külföldi Etilek
0 6 millió pengővel csökkentek- Az
„Egyéb követelések 61 9 millió pengővel,
az „ Egyéb tartozások**
61*4 zn'ltíó
pengővel apadtak.

Főszereplők: Paul Kemp.
Theo Lingen, Lucie Englitch és Hane Most
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