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Öregek és
A parlament elé került tehát 

végre az a törvényjavaslat, amely 
kötelezővé teszi a munkások és 
tisztviselők biztosítását öregség és 
rokkantság esetére, Nem kell mon
danunk, hogy ennél fontosabb és 
az állampolgárokra nézve életbevá
góbb törvényjavaslat aligha került 
még eddig a törvényhozás elé és 
természetesnek tartjuk, ha az egész 
országban a legnagyobb érdeklő* 
dés előzi meg a törvényjavaslat le- 
tárgyalását.

Épen azért, mert a javaslat eny- 
nyire fontos, rengeteg hozzászólás 
hangzott el már a benyújtása előtt 
is és a népjóléti miniszter jónak látja 
bizonyos pontokban változásokat 
eszközölni rajta. Ezek a változások, 
amelyek az állami hozzájárulásra 
vonatkoznak, nagyon lényegesek. A 
népjóléti miniszter a következőkben 
adja magyarázatát a törvényjavaslat 
megváltoztatásának:

„Két lényeges kérdés van, 
amelyben az uj javaslat eltér a ré
gitől. Az .egyik az állami hozzájáru
lás kérdése, amelyet a törvényja
vaslat uj szövege törvényesen sza
bályoz. Az állam a járuléktehervise
léshez járul hozzá oly módon, hogy 
az ipari munkásság számára a min
denkori bérnek 4%-a lesz a járulék
teher, az eredetileg tervezett 4 és 
fél százalékkal szemben. A félszá
zalékot az állam viseli. Viszont a 
magántisztviselők járuléka az ere
deti terv szerint 5 8% és ebből az 
állam visel 0'8%-ot, vagyis a tiszt
viselőkre és a munkaadókra feles 
arányban 57® teher jut. E hozzájá
rulás fedezetéül, a törvény életbe
léptetése napjától, vagyis 1929 ja
nuár elsejétől kezdődőleg négy esz
tendőn keresztül egymillió pengőt 
vesznek föl a költségvetésbe. Az 
1933—$4-es költségvetési években 
5 millió pengőt, azután pedig 50 
esztendőn keresztül minden évben 
200 ezer pengővel többet. 1983—84 
költségvetési évben az évi állandó 
hozzájárulás 15 millió pengő lesz.

A másik lényeges eltérés az, 
hogy a .meglévő magánvállalati 
nyugdíjpénztárak különállóságát a 
a törvény lehetővé teszi abban az 
esetben, ha minimálisan 40 a biz- 
biztositott tag száma. Ez esetben, 
mint külön magánjogi személy, fenn 
fog maradni a vállalati nyugdíjpénz
tár, a vállalat teljes garanciája mel
let. Biztosítja a törvénytervezet a 
magántisztviselők szabad állásváltoz
tatását, a transzfer kérdésének min
den irányban való rendezésével. Az 
alkalmazottak az egyik vállalattól a 
másikhoz átviszik a törvényben biz
tosított összes jogaikat*"

Ez a módosítás nagy elisme
rést keltett politikai körökben és 
általában a legnagyobb megelége
déssel fogadták a népjólétiminiszter 
törvényjavaslatát. Amilyen megelé
gedést váltott ki ez a tövényjavas- 
lat politikai körökben, kétségtele
nül olyan, talán még nagyobb ha
tása lesz az érdekelteknél, tehát a 
munkások és tisztviselők körében,

rokkantak.
ahol már évek óta várják a rokkant
sági biztosítás törvénybeiktatását.

Abból, hogy az állam több 
mint 50 esztendőre tervezetet készí
tett az állami hozzájárulásról, kivi
láglik, hogy a kormáyzat a legko
molyabb formában foglalkozott ez
zel a fontos kérdéssel, amely a dol
gozó polgárok öregségére biztosíté
kot kíván nyújtani a megélhetéshez. 
Valószínű, hogy a törvényjavaslat 
letárgyalásánál még rengeteg köz
beszólás és kérelem fog elhangzani,

11.
Még ha sziklán épített erősség is 

a keresztény ember meggyőződése, ezek
nek az éveknek a hallatára sokan bibliai 
Tamások lesznek s csak ugy hisznek, ha 
tapasztalással, eszükkel felfoghatják a 
kereszténység támadóinak az igaztalan- 
ságát. Szeretnénk néhány gondolattal a 
segítségükre lenni.

Aki a társadalom erkölcstelenségé
ből következtet a kereszténység válsá
gára, nem gondolta meg, hogy a XV. 
században Olaszország a Borgiák alatt, 
vagy Franciaország XIV. Lajos idején 
talán a mainál is tompább erkölcsi ér
zékkel vetette magát az élvezetek kar
jaiba és éppen a kereszténységben rejlő 
örök értékek hatása alatt született újjá 
mind a két nemzet s lett olyan hata
lommá, mint ma.

Akik a tulajdont, a tőkét azon ke
resztül a kereszténységet ostorozzák, 
nem látják, nem tudják, hogy a keresz
ténység a szegénység, az alázatosság 
vallása. S ha az államok berendezkedése 
megengedi a munkás kizsákmányolását, 
a keresztény egyházak nem a hatalmas 
tőkés felé bajlonganak, hanem a gyámol
talan, szegény, a munkás életnek enyhí
tik a küzködést. De nem látják meg azt 
sem, hogy az embeiiség legnagyobb 
része magas kultúráját annak a szívós 
munkának is köszönheti, amelynek a ha
tárideje a tulajdon. Ez építi a magánkór
házakat, árvaházakat, iskolákat, teremti 
a patrozsegyleteket, a tudománynak szen
telt laboratóriumokat s kihozza csirájából

A MUNKA TÁRCÁJA
Az Eton-frizura hatása 

a menyországban.
(KRÓK1.)

Beállított tegnap hozzám a Túlvi
lág! Casinó szolgája egy aláírási Ívvel. 
Társas vacsorára gyűjtögette a tagokat.

— Mellényult öregem — mondtam 
neki, — én csak alszom, de még élek.

— De mán csak tessen eljönni, ott 
lesznek mind a költő urak.

— Nem bánom, — feleltem — de 
csak ugy, ha reggel hazaeresztenek.

— Hazaeresztjük, hogyne, csak tes
sen eljönni.

Hát elmentem. Tényleg jó társaság 
volt ott; sok-sok iró, meg minden féle 
más meghaltnak uriszelleme, Birkapapri
kással kínáltak, de megköszöntem.

— Nem kívánom a birkát még a 
menyországban sem, de a csuszából majd 
eszem.

— Nagy tulok lehetsz öcsém, — 
mondta Kölcsey Feri bátyám — mert 
nincs iobb, mincs jobb, mint ez a fagy* 
gyus birkahús.

— Most már nem igen eszik lent 
a földön — lódítottam én.

A birkáról, aztán meg a nyírásról 
Mjött a szó a mai hajviseletekre. Kíván-

azonban semmi értelme sem volna 
a javaslat esetleges elodázásának, 
akkor, amikor az egész ország fi
gyelme az uj törvény beiktatása 
felé irányul és amikor alapjában 
mindenki meg van elégedve az ed
digi módosításokkal. A bürokratiz
mus nálunk mindennek a késlelte
tő je, nem szabad tehát megengedni 
hogy kicsinyes szempontok miatt 
esetleg akadályozva legyen és hát
térbe szoruljon ennek a nagyfon- 
tosságu javaslatnak latárgyalása, 
amelynek inkább a zavartalan me
netét kell minden essközzel bizto
sítani.

• művészi tehetségeket. S ha van is ki
növése a tőkének, jól mondja a magyar 
ember s láttuk néhány éve, hogy ebből 
jött jószág, ebből vész el.

S éppen a kereszténység támadói 
nem mondhatják, hogy a vallás, a hit 
magánügy, mert ha a kereszténység kép
viselői (pl. XIII. Leó, a munkáspápa) nem 
vetették volna közbe magukat a tőke 
brutális igája ellen — ami pedig nem 
magán, hanem közügy. — a munkás hely
zete ma is nyomorúság volna.

Mindennek ellenére is bealkonyult 
a kereszténységnek, mondja az említett 
német történész, Spengler, mert minden 
kultúra elmúlik s elmúlik a mienk, a ke
resztény kultúra is. De amint az Ember 
tragédiájában a falanszter jelenetben a 
tudósnak az a kísérlete, hogy az anyag
ból embert teremtsen, az utolsó pillanat
ban megtörik, mert nem tud isteni szik
rát lehelni a holt anyagba, — ugy bukik 
el az isteni szikrán ennek a történésznek 
az elmélete is. Nem látja meg Spengler, 
hogy a kereszténység más fundamentu
mon nyugszik, mint a többi kultúra, mert 
benne isteni szikra van.

Mert mi volt, — mondjuk — az 
indiai, görög, a római kültura alapja? 
Az indiai kultúráé a lelki alázatosság, 
igénytelenség; a görög kultúráé a lele
ményesség. Itt gondoljunk csak arra, 
hogy Odysseusnak azért volt olyan be
csülete, mert lliast elcsalta a háborúba, 
a trójáiakat a falóval becsapta stb. A 
római kultúra lényege a jog. Hogy mást 
ne említsünk, ott van Pál apostol, aki

csiak voltak többen, hogy milyen az a 
földi eton-frizura?

— Én megmutatom — mpndtam — 
de csak akkor, ha Írnak egypár sort 
róla a lapunkba.

Megígérték. Elővettem a felöltőm
ből a múlt heti „Színházi Harsónát" és 
mutattam:

— Ez? — csodálkoztak neki.
— Ez — mondtam, — de most 

halljuk a véleményeket versben.
— Hát meg is kezdte Arany Já

nos. íme:
Ki ez, mi ez? Ja szó!
Egy modern leányzó, 
Uram, uram, mivé 
Lett ez a kis ... izé, 
Egy gyermek s már kopasz...

Vőrösmarthy ezt mondta:
Ne nézz reáml
Bájolsz, — de borzadok.
Mivé lettél?
Atkozott századok
Tépték le rólad szép hajkoronád?
Nem. A borbély csinált egy eton-frlzurát.

Gyulay így nyilatkozott:
Virágnak mondanálak, 
De kőró a neved — 
Letépte rólad az ősz 
’Az üde levelet...

— Kérlek, Sándorkám — szóltam 
Petőfinek —* kegyeskedjél a lap számára,,

A keresztény kultúra válsága?
Irta: Dr. PATAKY ERNŐ.

szabadon hirdetheti az uj tanokat, mert 
ő cives Romanus s igy joga van hozzá.

Ezekkel szemben mire van felépítve 
a kereszténység? Az igazságra és a sze- 
retetre. Ösztönszerüleg érezzük, hogy az 
alázatosság, a leleményesség, a jogosság 
az élet különböző viszonylataiban érté
kesek ugyan, de nem abszolút, örök ér
tékek, mint az igazság és a szeretet. 
Mert ezek az ember alaptermészetének 
örökkévaló érzései, amelyek az idők vé
gezetéig mozgatják a világot. A legszebb 
a legmagasabb kultúrát teremtette meg 
ezzel a fundamentummal a krisztusi val- 
lás s ezt állították helyre a hitujitók.

Valaki azt kérdi, mégis miért oly 
romlott a világ, miért hiányzik éppen a 
szeretet és az igazság? Mert ezeket a 
hit adja s a hit hiányzik az „alkonyodó* 
nyugateurópai kultúrából. Ez a hit a 
megizmosodott lélek küzdelme az önzés 
és az igazságtalanság ellenhez a hit erő 
az elernyedés ellen, élet az elmúlás ellen.

Ibsen Peer Gyntjében mondja a 
gomböntő az útjairól hazatérő fáradt fő
hősnek: „nem vagy bűnös magasabb ér
telemben, nem is vagy méltó a gyehen
nára, csak ide kerüsz az olvasztó ka
nálba.* Ez a világ se bűnös magabb ér
telemben s talán nem is méltó a gye
hennára, csak a hit olvasztó kanalába 
kell jutnia, ami a földi salakot levá
lasztja belőle s marad a krisztusi élet: 
az igazság és a szeretet.

Analfabéta és tovább
képző tanfolyam.
Abban a nagy kulturmunkában, 

amelyet gróf Klebelsberg Kunó közokta
tásügyi miniszter indított meg az egész or
szágban. Salgótarján agilis és minden nem
zeti eszméért rajongó pedagógusai is 
mindedkor a legnagyobb lelkesedéssel 
veszik ki részüket. Az alábbiakban is 
olyan eredményes kulturmunkáról számo
lunk be, amely munka csak dicséretet 
és elismerést érdemel azok részére, akik 
a mai rendkívül nehéz anyagi viszonyaik 
dacára, fáradságot nem ismerve minde
nütt ott vannak, ahol kulturmunka telje
sítéséről van szó.

Teszik ezt pedig azzal a hazasze
retettel, amely hazaszeretet vezérli, sar
kalja őket minden munkájukban, amely 
munkának végcélja az ezeréves Magyar
ország területi integritásának elérése. 
Ebben a nagy és nemes munkában vilá
gitó fáklyaként jár elől vármegyénk sze
retett tanfelügyelője: Dr. Visnyovszky 
Rezső, aki mindenütt ott van, ahol bűz-

Petőfi már is diktálta;
Hull a levél a virágról, 

. Hull a hajzat a leányról, 
Istenhozzád édes, Istenveled kedves — 

[bubiskám.
Bajza igy. dalolt:

ó, nincsen rá szó
Ó gyÖtreleml 
Borotválkozik; 
A szerelem.

Megszólalt a hátam megett egy 
hajdú, — helyre legény volt, Rózsa 
Sándor cimborája.

— Tekintetes ur, — ha meg nem 
sértem, én is mondanék $gy kis véle
ményt: És már mondta is:

Már minálunk beretválják a leányt, 
Ntfm köti fel koszorúba a haját.
Ha nem kötöd idős rózsám, ne kössed 
De mán ilyen módisan el nem vöszlek.

Megkértem még Shakespeare!, a 
nagy költő királyt, aki a következőkét 
mondtat

Hosszú vékony nyakán beretva serceg 
S amint igy lassan múlnak a percek 
Töprengem: ó, milyen mánia!
Rómeó látna igy téged, Júlia.

Többeket felkértem, de most nem 
nyilatkoztak. Aztán hamar visszajöttem, 
hogy leadjam a lapomnak a szenzációs 
interjúkét, az atQn-írizuráról.

Drechsel György báró.
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ditani, lelkesíteni, vagy a tanítói munkát 
elismerni kell

Múlt évi októXcr hó 11-én vették 
kezdetüket a salgótarjáni kerékpárjzászlóalj 
katonái részére megszervezett analfabéta 
és továbbképző tanfolyamok, amely tan- 
fojyauióknak ünnepélyes vizsga kereté
ben való befejezése f. évi március hó 
31-én volt.
" " A tanfolyamok megszervezőseben 
nagy elismerés illeti Oravszky Rezső 
vármegyei népművelési titkár kezdemé
nyező munkáját. Az ő kérésére vállalta 
a tanfolyamok előadóinak felkérését és 
megszervezését Sztankovics János áll. el 
isk. igazgató, akinek lelkesedéstől átha
tott gondolkozását és a kulturmunka 
iránti szeretetét már a múltban is szám
talan iskolánkivüli szerepléséből jól is
merjük. A tanfolyam előadói: Dörner 
Géza, Egry Lajos, Bartsch Károly, Józsa 
Károly polg. isk. tanárok, Hunyár Ádám, 
Rokfalusy Lajos, Deák Tamás, Körmöczy 
György és Nagy Antal el. isk. tanitók 
voltak.

Hogy ezen tanfolyamok oly sikere
sen és oly szép eredménnyel fejeződ
hettek be, azt elsősorban Hausenblass 
Károly alezredes, zászlóaljparancsnok tá
mogatásának és a tanfolyamok műkö
dése iránti állandó érdeklődésének kö
szönhető, aki a .hat hónapig tartó taní
tási idő alatt igen sokszor látogatta meg 
az egyes csoportokat, minden csoport
ban lelkesítve buzdította a katonákat a 
szorgalmas és kitartó munkára. Minden 
szavában, melyet katonáihoz intézett ki
érzett az igazi magyar gondolkozás és a 
haza iránti tántoríthatatlan ragaszkodás. 
Buzdításának és nagy érdeklődésének 
volt az eredménye az, hogy dacára a 
katonák rendkívüli nagy elfoglaltságának 
a legnagyobb kedvvel hallgatták az egyes 
tantárgyak előadását és a legnagyobb 
szorgalommal igyekeztek minél többet 
elsajátítani az előadottakból.

Leggyakrabban az analfabéta tan
folyamót látogatta meg, amely tanfolyam
nak 23 látogatója volt.

Hírek és különfélék
Eljegyzés kisjeszéni Jeszenszky Ilit 

Balassagyarmaton eljegyezte ifj. Szlancsik 
Pál pusztaföldvári evangélikus lelkész.

Köszönetnyilvánítás. Mindazok
nak, kik félejthetetlen jó férjem elhalá
lozása alkalmával mély fájdalmamban 
részvétükkel fölkerestek, valamint a te
metésen való megjelenéséi t, ezúton mon
dók hálás köszönetét! A kőszénbánya 
altisztjeinek és munkatársainak is kÖszö- 
netemet nyilvánítom.

özv. Fiala Albertné.
Az O. K. H. igazgatósága és fel- 

űgyelőbizottsága f. hó 25-én este a Révay 
féle vendéglőben vacsora keretében ün
nepelte Eisele. Gusztáv igazgatósági ta
got, akit a Rimamárányi r.t. helybeli gyá
rának igazgatójává nevezett ki a buda
pesti központ. Az első felköszöntőt 
Szenthe László kormánytanácsos, palack
gyári igazgató, a helyi O.K.H. elnöke 
mondotta, felemlítve az ünnepelt eddigi 
értékes munkálkodását s kérve, hogy ezt 
a jövőben se vonja meg ezen intézmény
től. Majd Köntzey Ferenc városi műszaki 
tanácsnok, a helyi fiók alelnőke emléke
zett meg a Szövetkezet altruisztikus mű
ködéséről és céljairól, napról-napra erős- 
bödő tevékenységéről, melynek a jövőben 
csak nagyobb lendűlcttt adhat az a sze
rencsés körülmény, hogy a különféle tár
sadalmi mozgalmakban eddig is agilis 
munkát végzett igazgatósági tagunkat, a 
gyár igazgatójává nevezték ki. A tartal
mas üdvözléseket nagy lelkesedéssel fo
gadták a jeleslevők. Ezután Eisele Gusz
táv igazgató emelkedett szólásra, meg
köszönve e'barátságos, meleg űnnepelte- 
tést. Eddig teljesített munkálkodását fo
kozottabb mértékben fogja folytatni Isten 
segítségével a jövőben is, melyhez kéri 
munkatársainak idáig is tapasztalt hűsé
ges és jóakaratu támogatását. A nagy 
éljenzéssel fogadott, közvetlen szavalt 
után a késő esti órákig maradt együtt 
az igazgatóság és felügyelőbizottság, 
melynek minden tagja jelen volt ezen 
ünnepélyes összejövetelen.

, A Salgótarjáni Reálgimnázium 
Felügyelőbíz’pttságának uj elnöke. 
A salgótarjáni nyilvánosjogu reálgimná
zium felűgyelőbizotlsága és a szülők né
pes küldöttsége kereste fel f. hó 24-én 
Róth Flóris bányaügyi főtanácsos, bánya*

Az analfabéták vizsgáján megjelen* 
tek: Hausenblass Károly zlj. parancsnok 
mint elnök, a tisztikar képviseletében 
Kishonthy Andor, Nagy Géza százado
sok, Vallentény Béla főhadnagy. Az is
kolai gondnokság részéről Holcsek An
tal nyug, igazgató, gondnoksági alelnök, 
Sztankovics János, a tanfolyamok, igaz
gatója és az előadó tantestület.

A rövid ideig tartó tanfolyam ered
ménye fölött a legnagyobb elismerést 
fejezik ki Rokfalusy Lajos és Körmöczy 
György tanítóknak. A katonák meglepő 
szépen olvastak és számolták.

A vizsga befejeztével Holcsek An
tal gondnoksági alelnök hazaszeretettől 
izzó lelkes beszédben buzdította a kato
nákat a további munkára.

Majd Hausenblass Károly alezredes 
intézett rövid beszédet katonáihoz, fi
gyelmeztetve őket arra, hogy az itt el
sajátított ismeretek csak kezdő lépés a 
további haladáshoz. Hogy igazi magyar 
katonák és magyar férfiak legyenek, ah
hoz a. fegyver mellett ott kell lenni a 
szellemi tudásnak is, hogy kulturfölé- 
nyünkkcl is tüntethessünk a minket meg
alázó ezeréves magyar hazánkat megcson
kító átkos Trianon ellen. Mutassuk meg 
a hazugságon és áruláson felépült álnok, 
országrészeinket bitorló ellenségeinknek, 
hogy mindenben különbek vagyunk ná- 
luknál. Az igazság ugy is elfogja érni 
diadalát, de addig dolgozzunk és tanul
junk szegény, sokat szenvedett Hazánk 
felvirágoztatása érdekében, mert csak 
igy tudjuk újra büszkén lobogtatni azt a 
zászlót és diadalra vinni azt a fegyvert, 
amit magyar katona hűtlenül és gyáván 
még soha el nem hagyott. Adja a ma
gyarok Istene, hogy szent és igaz ügyünk, 
melynek eléréséért milliók hő imája száll 
hozzá, mielőtt beteljesedjen.

Majd a hallgatók bizonyítványainak 
kiosztása után, hálás köszönetét fejezte 
ki a tantestületnek fáradságos, de ered
ményes munkájáért!

K. Gy.

igazgatót, hogy a Liptay B. Jenő elhuny
téval megürült elnöki szék betöltésére 
öt tisztelettel felkérje, hogy igy a főgim
názium létesítése körül hervadhatatlan 
érdemeket szerzett volt elnök örökébe 
a legméltóbbat ültethesse. Róth Flóris 
főtanácsos a küldöttséget igen szívesen 
fogadta és a neki felajánlott felügyelő
bizottsági elnökséget, a küldöttség és a 
szülők nagy örömére, elfogadta. Boldo
gult Liptay Jenő örökébe megfelelőbb 
és rátermettebb férfiút keresve sem ta
lálhatott volna a bizottság és a salgótar
jáni szülök, mert Róth Flóris már petro- 
zsényi bányaigazgató korában kimutatta 
az ifjúság és a magyar Kultúra iránt ér
zett nagy szeretetét, megértő leikét ak
kor, midőn a petrozsényi főgimnázium 
létrehozásán minden fáradsággal és szor
galommal buzgólkodott és önzetlen vál
lalkozását igen szép sikerrel be is fejezte. 
Róth Flóris önzetlen szeretete az ifjúság 
iránt és egy gimnázium létesítése terén 
is eredménnyel teljes múltja, biztató re
ménnyel tölti el a szülőket és Salgótar
ján minden intelligens polgárát, hogy 
Róth Flóris, most vállalt diszes bizalmi 
tisztségében is, a petrozsényihez hasonló 
eredményeket fog produkálni és a sal
gótarjáni gimnázium hosszú évek óta 
vajúdó ügyét végre a biztos révbe fogja 
juttatni, általános és őszinte őrömére és 
dicsőségére Salgótarján r-t. városnak, 
amelyhez foghatót 70 kilométeres kör
zetben nem találhatunk. Adja Isten, hogy 
az áldott emlékű Liptay B. Jenő nyom
dokain haladva és az ő nemes intenciói
nak megfelelve, kegyelettől eltelt szívvel, 
Róth Flóris mielőbb beválthassa a szülők 
és a város hozzáfűzött nagy reménységeit!

Meghívó. A Salgótarjáni Polgári 
Lövészegyesület f. év május hó 6.-án 
(vasárnap) d'. u. 6 órakor tartja évi ren
des közgyűlését a városháza tanácster
mében, amelyre az egyesület működő, 
pártoló tagjait, valamint azok vendégeit 
eZuton tisztelettel meghívja az elnökség. 
A közgyűlésen Biely Béla százados elő
adást tart. Este 8 órakor bajtársi vacsora 
van tervbe véve. A vacsorán való rész
vétel dija személyenként (ital nélkül) 
160 P. Amennyiben elegendő számú baj
társ jelentkezik a társas vacsorára, ugy 
azt feltétlen megtartjuk. Azonban mihezr 
tartás végett már most kérjük aláírással 
és fizetési kötelezettséggel a vacsorán 
való részvételt április 30-ig a csoportve-

♦ .
zetőknél, avagy Reguly Lajos e. titkár
nál bejelenteni szíveskedjenek. Salgótar
jáni Polgári Lővészegyesület elnöksége.

A reálgimnázium! ifjúság ke* 
Syelete Liptay B. Jenő sírjánál, 

ogy Salgótarján városban — immár öt 
év óta — az óriási kulturhivatást betöltő 
gimnázium működhetik, csendben, de 
eredményesen, azt — a nagyvállalatok 
igazgatóságain, köztük Chorin Ferenc 
vezérigazgatón és a város megértő ve
zetőségén kivül — első sorban a boldog 
emlékű Liptay Jenő gyárigazgatónak kö
szönhetjük. Ezért a nagyérdemű férfiú
nak, ennek a hatalmas tölgynek váratlan 
kidőlését — családtagjain, tiszttársain, 
és munkásain kivül •— legközvetlenebbül 
a salgótarjáni reálgimnázium ifjúsága 
érezte meg őszintén, fájdalmasan. Mint
hogy Liptay felűgyelőbizottsági elnök vá
ratlan és megdöbbentő halála éppen a 
húsvéti vakációban — a tanárok és ta
nulóifjúság nagy részének a távollétében 
történt, — amikor csak küldöttségileg 
fejezhette ki temetésén a megboldogult 
iránt érzett háláját és kegyeletét — ezért 
hogy az egész ifjúságnak is legyen al
kalma testületileg kifejezni a nagy halott 
iránt érzett elévülhetetlen háláját és ke- 
gyeletes szeretetét, — f, hó 25-én dél
ben testületileg vonult ki Liptay B. Jenő 
salgótarjáni sirjához és megrendült lélek
kel áldozott az elhunyt nagy jótevő em
lékének. Dr. Szabó Lajos igazgató meg
ható beszéde és Szabó Dezső ref. lelkész 
áhitatos imája szívből jöttek, szivbe mar
koltak és örökké megmaradnak a salgó
tarjáni reálgimnázium ifjúságának leiké* 
ben azon férfiú iránt, akinek — helyben 
való iskoláztatásuk lehetővé tételével — 
oly sokat, mondhatni mindent köszön
hetnek!

Indián, a magyar országutak tö
kéletes túra motorkerékpárja. Díjtalan 
bemutatás. Tegyen próbautatl Részletfi
zetés! Ligeti Fő-utca 305.

Salgótarjáni mezőgazdasági 
bizottság melyet az 1920. 18. t.c. 3. 8-a 
alapján a mezőgazdaság körébe tartozók 
választanak meg 6 évenként, városunkban 
is megalakult. Évek óta ezen bizottság 
elnöke Szilárdy István nagybirtokos volt, 
aki ezen tisztségéről most leköszönt. A 
gazdák értekezlete egyhangúlag Csömör 
Mátyás telekkönyvezető, kisbirtokost vá
lasztotta meg elnökké. Ezen bizottság 
mintegy a gazdák parlamentje minden 
hatóságtól függetlenül működik. A tör
vény értelmében jogosítva van tárgyalás 
alá venni mindazokat, a kérdéseket, me
lyek területükön a mezőgazdasági terme
lést, gazdasági rendet, magbeszerzést, ér
tékesítést, hitelügyet, közlekedést, to
vábbá a mezőgazdasági munkások és 
cselédek helyzetét, egymáshoz való vi
szonyukat, valamint a gazdatársadalmi és 
népjóléti viszonyokat érintik.

Nézze meg a „HANGYA" 
rőfös kirakatát vasárnap.

Eladó egy nyolc lámpásos rádió 
teljes felszereléssel. Cím a kiadóban.

Turisták. A M.K.E. salgótarjáni 
osztálya f. évi közgyűlését május hó 
6-án este 7 órakor tartja a városháza 
tanácstermében, melyre az egyesület t. 
tagjait s vendégeit ezúton hivja meg az 
osztály elnöksége. Tárgy: elnöki meg
nyitó, titkári jelentés, pénztáros jelentés, 
ezévi kirándulási program bemutatása, 
esetleges indítványok.

Értesítem T. rendelőimet, hogy 
cipészmühelyemet a fő-ucca 473. sz. alól 
a városi újtelepre saját házamba helyez
tem át. N. b. vevőim további pártfogá
sát kérve vagyok kiváló tisztelettel: özv. 
Sajbán Rezsőné.

Értesítés. A Salgótarjáni Tennisz 
Egylet elkészítette csoportbeosztását a 
játékos tagok számára. Ezen beosztásnak 
egy példánya f/hó 29-étől a tenisz
pálya öltözőiének falán ki lesz függesztve. 
A Tennisz Egylet ezúton közli az érde
keltekkel, hogy a pályák naponként 10 
órától 15 óráig a nem tagok és gyer
mekek (16 éven aluliak) részére is igen 
jutányos díjazásért rendelkezésre állanak 
Érdeklődni lehet Polk vendéglősnél. Sal
gótarjáni Tennisz Egylet.

Kneipp páter 
világhírű legmegbízha

tóbb vértisztitó ’ , 

hashajtó pilulái 
ismét kaphatók

minden gyógyszertárbanl 
Postai megbizásokat azonnal teljesít: 

Csillag Gyógyszertár, Bpest, Rákóczi-u 39.

MENTOR 
okmánybeszerző iroda Mór. Oatrava 
(Miihrisch-Ostrau) postafiók 197. elő- 
zetes költség nélkül gyorsan és szaksze
rűen beszerzi mindennemű okiratait, ki
vonatait stb. a Csehszlovák köztársa

ság területén.

Megalakult a magyar-bolgár 
segélybizottság. A bolgár földrengés
ről érkező jelentések, borzalmas képet 
adnak az országot ért katasztrofális elemi * 
csapásról. A földrengésről érkező jelen
tések még megközelítőleg sem tárják fel 
a tényleges pusztulás arányait. A föld
rengés a magyar országon élő nagyszámú 
bolgárok között óriási pánikot idézett 
elő, mert teljes bizonytalanságban vannak 
az otthonmaradt hozzátartozók felől. Á 
bolgár követséget több napja a kétség
beesett hozzátartozók tömegesen keresik • 
fel, hogy hirt kapjanak családjaikról. A 
katasztrofális földrengés hitére a buda
pesti bolgár kolónia által megindított se
gélyakció irányitását a mai napon Sopov 
István bolgár ügyvivő személyesen vetje 
át és azonnal érintkezésbe lépett vezető 
magyar közéleti tényezőkkel, akikkel kar
öltve megalakította a magyar-bolgár se
gélybizottságot. amely társadalmi utón 
igyekszik segédkezet nyújtani a földren* 
géssujtotta bolgár lakosságnak. A segély
bizottság nevében annak elnöksége.* Dr. 
Almássy László, Krausz Simon, Rákosi 
Jenő, Ravasz László püspök, Sopov Ist
ván, Scitovszky Tibor, Weisz Fülöp és 
Tauber Attila ma a kővetkező felhívás
sal fordul a magyar társadalomhoz: „A 
velünk rokon bolgár népet súlyos csapás 
érte. Az ország legvirágzóbb részeit dúló 
földrengés pusztította el. Filippopol, Dél- 
bulgária gyöngye, sok más helységgel 
együtt romokban hever; több, mint 200 
ezer ember bolyong hajlék nélkül, vagy 
tanyázik sátrak alatt: a halottak száma 
eddig a százat meghaladja, az anyagi 
kár felbecsülhetetlen. Európa minden ál
lamában segélybizottságok alakulnak á 
szörnyű szerencsétlenség enyhítésére. Mi 
magyarok sem maradhatunk tétlenek, 
midőn volt szövetségesünk, a velünk ro
kon bolgár nép nemzeti katasztrófáján 
kell segíteni és ezért felhívjuk Bulgária 
minden barátját, hogy velünk együtt a 
kimondhatatlan nyomor enyhitéséhez já
ruljon hozzá." .Segítsetek! Szives ado
mányokat a Bolgár Királyi Követség cí
mére Budapest Andrássy-ut 6. kérjük cí
mezni." A segélybizottság nevében: Al
mássy László dr, Krausz Simon, Rákosy 
Jenő, Ravasz László püspök, Schopqff 
Stephan, Scitovszky Tibor dr, Weisz Fü
löp Tauber Atilla.

Képviselőtestületi ülés. F. hó 
21-én tartott városi közgyűlésen párén- 
tálta el a képviselőtestület Herftegh Jó1 
zsef kanonok-plébánost, Liptay- B. Jenő 
kormányfőtanácsos gyárigazgatót és Fe
renci József gyári altisztet- Letárgyalták 
a m. kir. belügyminiszter azon rendelet
tervezetét, mely szerint az államrendqr* 
ség terheihez 20 százalékos hozzájárulást 
kíván a városok részéről. A városok 
kongresszusa egységesen állást foglalt ez 
újabb súlyos megterhelés ellen s a vá
rosi képviselőtestület is tisztelettel tilta
kozott ez ellen. , A kéményseprési dija
kat 20 százalékkal leszállította a város 
A városi járványkórház melletti hegyol
dalon 8 parcellát kis lakások építésére 
átengedett a város. Még néhány apróbb 
ügy letárgyalása következett ezután, 
mellyel a közgyűlés végétért.

Fásítás. A város vezetősége be
fejezte a tavaszra tervezett fásítási mun
kálatokat. A facsemetéket Unghváry ceg
lédi kertészete szállította. Az utcák ké
piét már is kellemesen megváltoztatta a 
fiatal fák rügyező kis koronája, mennyi
vel inkább kap szép külsőt az utcák és 
sétaterek képe néhány esztendő múlva. 
Figyelmeztetünk mindenkit, hogy vegye 
védelmébe a fa és bokor csemetéket ugy 
a gyermekek, továbbá ugy a baromfik, 
mint más veszélyekkel szemben.

Országos zászló emlékmű buda
pesti szobor talapzatához Salgótarján vá
rosa is küldött földet, mint az ország 
sok városa, községe. Salgótarján a tör
ténelmi múlt és a munka által megszen
telt rögöket Salgó várából, Bechine László 
fogságból hozott hősi halott sírjáról, • 
bányából, acél, Hlrsch és* palacakgyár 
ból vatta.
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Ébredönap. F. hó, 15-én d.e. II 
órakor propaganda nagygyűlésen jelent 
meg e város és vidék polgársága, mun
kássága nagy számban. A gyűlést Szán- 
tay István elnök nyitotta meg, majd Bu- 
day Dezső orsz. elnök, kiváló beszédben 
mutatott rá a munkásság védtelen hely
zetére, akik a megszervezett tökével 
szemben teljesen védtelenül állnak. Min
den elégedetlenségnek főoka az ember
telen munkabér és a telhetetlen profit
szerzés. Megjelölte a szervezkedés irányát 
összefogásra buzdítva a dolgozó társa
dalmat. Utána Gáspár Béla közp, titkár 
értékes szónoklatban mutatott rá a nyo
morgó társadalom szenvedéseire. A lel
kiismeretre apellált azoknál, akik szívte
len, materiális, nyerészkedési politikájuk
kal felforgatják, veszélyeztetik a társa
dalmi rendet. Kétségbeejtő példákat hoz 
fel a bűnökbe esett nyomorgók életéből. 
A nagyhatású beszéd lelkes ünneplést 
váltott ki a nagyszámú hallgatóságból, 
mely a Himnusz hangjai után részben 
szétoszlott, részben az Olvasókör udva
rán tábori ebédhez ült, hogy a délután 
folyamán a vidékről is berándult küldött
ségekkel megbeszéléseket folytassanak. 
Este fél 9 órakor irredenta műsorral kul- 
turelőadás volt, melynek első száma a 
helyi és somósi ébredők törekvő dalár
dájának Hiszekegye volt Hunyár Ádám 
karnagy vezetésével. Gáspár Béla titkár 
magas szárnyalásu, nagy tudásra és ne
mes lelkületre valló előadást tartott az 
emberről, illetve az emberi lélekről, me
lyen az isteni bélyeg rajta van, csak fel 
kell fedni. Az élvezetes előadást hosszan
tartó éljenzéssel és tapssal honorálta a 
közönség. Tomka Pál az Eme somosi 
elnöke kellemes énekét cigányzene ki
sérte s a „sirva vigadó" magyar hódí
totta meg a magyar sziveket. Majd Ka
tona László szavalta el szép előadásban 
a „Mozdony" c. izzó irredenta költe
ményt. Egy kis óvódás szavalata után, 
az ÉME dalárda jól sikerűit magyar 
egyvelege után egy irredenta előadás 
következett, melynek minden egyes 
szereplőjét áthatotta a darab szelleme s 
a közönség sok tapssal honorálta őket. 
A szép és értékes előadás után tempera
mentumos magyar táncban maradt együtt 
hajnalig a közönség.

Szépen bútorozott szoba, mo
dern, intelligens ur, vagy urhölgy részére 
május 1-re, vagy junius 1-re kiadó. 
Vasut-utca 50 szám.

Másolat: M. kir. földmivelésügyi 
miniszter, 32987/1928. Vl-i. Valamennyi 
vármegye alispánjának és thjf. város pol
gármesterének (székhelyükön) Utalással 
folyé évi március hó 1-én 32232. VI. i. 
sz. rendeletemre értesítem alispán (pol
gármester) urat, hogy időközben a m. 
kir kereskedelemügyi miniszter ur a hi- 
vatátos mezőgazdasági és szőllőmunká- 
soknak a m. kir. államvasutak és a ke
zelésük alatt álló helyi érdekű vasutak 
vonalain való kedvezményes utazását, 
dijszabás utján folyó évi március hó 
15.-től kezdődően visszavonásig, 
állandó jelleggel és időkorlátozás nél
kül az alant közölt feltételek mellett a 
következőkben biztosította: 1) Hivatalos 
mezőgazdasági és szőlőmunkások, to
vábbá ilyen munkával foglalkozó napszá
mosok (férfiak, nők, valamint 10 éven 
felüli fiuk, leányok), ha ebbeli minősé
güket az 1898. évi II. t.c.-kel életbelép
tetett, az államnyomdában készült és a 
kiállító hatóság által aláirt és ennek hi
vatalos pecsétjével ellátott .Munkásiga
zolvány" c. könyvecskével igazolják és 
ha ugyanezen kiindulási állomásról ugyan
azon rendeltetési állomásról legalább ti- 
zenketten együtt utaznak, vagy ha ke
vesebben vannak ugyan, de legalább 12 
munkásért esedékes félmenet dijat meg
fizetik, a m. kir. államvasutak és a keze
lésük alatt álló helyi érdekű vasutak vo*. 
nalain a személy és vegyes vonatok III. 
kocsi osztályában féláru menetjegyekkel 
utazhatnak. 2) Ezt a kedvezményt egész 
éven át lehet igénybe venni. Igényjogo- 
sultsággal ' csakis magyarországi honos
ságú munkások bírnak, külföldi, vagy 
az elszakitott területekről származó me
zőgazdasági és szőlőmunkások a menet
díjkedvezményre nem jogosultak. 3) A 
közigazgatási hatóságok által kiállított 
ideiglenes jellegű .Hatósági bizonyítvá
nyok" a menetdij kedvezmény igénybe
vételénél az említett „Munkásigazol* 
vány"*okat nem pótolhatják, 4) A jegy
váltás, illetőleg a jegyvizsgálat alkalmá
val a „Munkásigazolvány*-on kivül azon 
községi elöljáróság által kiállított igazol
ványt, amely elöljáróság előtt a munka* 
swóődéi köttetett) szintén fel kell mu

tatni. Ebből a községi elöljárósági iga
zolványból, melyben a munkásokat név- 
szerint fel kell sorolni, ki kell tűnni an
nak,' hogy a munkások szerződésbeli kö
telezettségükből kifolyólag utaznak, fnely 
időponttól meddig szerződtek le, milyen 
minőségű munka elvégzésére vállalkoztak 
és mi a munkaadó és a munkahely neve. 
Ezeket a községi elöljáróság! bizonyít
ványokat a személypénztárak ugy az oda, 
mint a visszautazás alkalmával az állo
mási és keletbélyegzővel lebélyegzik. 5) 
A hivatásos mezőgazdasági és szőlőmun
kások ezt a menetdijkedvezményt a szer
ződésileg elvállalt munka elvégzése vé
gett lakóhelyükről a munkahelyre és visz- 
szavaló utazásuk alkalmával, valamint 
akkor is igénybevehetik, ha a munka 
szüneteltetése okából eredeti lakóhelyükre 
haza és onnét ismét a munkahelyre utaz
hatnak, A munkaszerződés tartama alatt 
előforduló ilyen utazás szükségességét a 
munkások a jegyváltás alkalmával a mun
kaadó által kiállított és az illetékes köz
ségi elöljáróság által igazolt leülön bizo
nyítvánnyal is igazolni tartoznak. 6) Ha 
a mezőgazdasági, vagy szőlőmunkás a 
részére kiállított „Munkásigazolvány"-t a 
vasúti menetdijkedvezmény igénybeve- 
hetése céljából másnak átengedi, — a 
dijszabásszerü utánfizetésen és vétkes el
len teendő bűnvádi feljelentésen kivül — 
az illető „Munkásigazolvány" tulajdono
sától ez a menetdijkedvezmény megvo- 
natik. Felhívom t. Cimedet, hogy ezt a 
rendeletet törvényhatósága területén 
azonnal a legszélesebb körben tegye 
közhírré. Budapest, 1928. március 28. 
A miniszter rendeletéből: Olvashatatlan 
aláírás s. k. miniszteri tanácsos.

Tekintélyes mellékkeresetet ér
hetnek el köztisztviselők, nyugdíjasok és 
hasonlók, nemes ügyben való közremű
ködéssel. Ajánlatokat „Becsületes munka" 
jeligére a főkiadóba kérünk.

Singer varrógépek kizárólag 
nálunk kaphatók. Singer varrógép fióküz
let Salgótarján a róm. kath. templommal 
szemben.

Fej-, váll- és ágyékfáj daliunk
nál, idegfájásoknál, csipőszaggatásnál és 
zsábánál a természetes „Ferenc József" 
keserüviz rendkívül hasznos háziszer, mely
ből kora reggel egy pohárral bevéve, az 
emésztőcsatornát jól kiöblítjük. Egyetemi 
klinikákon szerzett tapasztalatok tanúsít
ják, hogy a valódi Ferenc József víz 
kitűnő gyomor- és béltisztitó szer, mely
nek hatása gyors és biztos. Kapható 
gyógyszertárakban, drogériákban és fü- 
szerüzletekben.

Salgótarján r.-t. város polgármesterétől. 
804/1928. sz.

Hirdetmény.
A városi tanács a jéggyárbam elő- 

állított jég árát folyó évre a követke
zőkép állapítja meg.

1. Napi 1 tömbön aluli kis fogyasz
tók részére tömbönkint 48 fillér.

2. Napi 4 tömbön aluli fogyasztók 
részére tömbönkint 40 fillér,

3. Napi 4 vagy ennél több tömböt 
fogyasztók részérn 30 fillér.

A 2. és 3. alatti 40, illetve 30 fil
léres egységár azonban csak akkor ér
vényes, ha az illető fogyasztók havon
ként előre írásbeli nyilatkozattal kötele
zik magukat a fent, előirt mennyiség fo
gyasztására. ■

Az árak folyó évi április hó 1.-én 
megindult jégszállitástól kezdve érvé
nyesek.

Salgótarján, 1928. április 19-én.
Dr. Förster Kálmán s. k. 

polgármester.

Underwood Írógépek, Indián mo
torkerékpárok és Opel autók vételköte
lezettség nélküli bemutatása és díjtalan 
próbautak. Ligeti Imre, Starján Fő-u. 303. 
Feltűnően előzékeny fizetési feltételek.

Egy jó karban lévő zongora el
adó Ungár Gábor vendéglősnél.

Yersenytórgyalásihirdetmény
A mátraszőllősi r. kath. iskolaszék 

elnöke A Mátraszőllős községben eme
lendő négy tantermet és két tanitólakást 
magában foglaló iskola és melléképület
nek építésére zárt ajánlati versenytár
gyalást hirdet.

Ajánlat csak az összes munkákra 
és csakis a hivatalos ajánlati költségve
tésben tehető.

A terv a mátraszőllősi r. k. iskola-

Játszadoztunk, nevettünk, 
Itt az est, most lefekszünk I

Gyakran, í taktw mellett kemény munka fi- 
rdizió dörzsölés szükséges ahhor.Jhogy a gyermckruhákal a 
napi rakcnc.ítlankodás után ismét megtisztítsuk. Mert a kis 
rakoncátlanok nagyszerűen értik, hogyan lehet azl'egv perc 
alatt koromfeketévé varázsolna

Anyuka azonban a kicsinyeket tisztán és csinosan tarthatja anélkül, hogy sokáig kellene kínlódnia 
a tnosÓteknö mellett. Módjában áll kicsinyei iskolai ruházatát kis fáradtság árán tisztáutartam.

A RINSO nagyériékü szemcsés szappan c.«, minthogy nem tartalmaz semminemű ártalmas vagy 
fehérítőiéért, a tiszta szappanhoz hasonlóan forrón oldható. A RINSO megtakarítja a fehérneműnek 
időtrabló beszappanozását és xa szövedékben levő piszkot a beáztatás alkalmával könnyen feloldja 
ugy. hogy az a fehérnemű kefelésc vagy dörzsölése nélkül »•<’> 4cri átmosás után öblítéssel eltávolodott.

Aki a fehérnemű! ki akarja főzni, az csak egyharmadál vegye 
annak a mennyiségnek, amely a bcáztatáshoz szükséges. RINSO a ki
főzésnél azt az előnyt biztosi'ja hegy fehérneműje mindennemű káros ér 
mesterséges fehérítés nélkül terméseitcs hófehér szint kap.

A tegköze'.’bhi mosásnál vegye igénybe a RINSO segítségét

KÉSZÜL A L U X- GYÁRAKBAN

Pályázatot hirdetünk 
egy oly újsághirdetés megszövegezésére, mely a legrövidebb 
és leghatásossabban juttatja kifejezésre a

’ • • . ’ • ' ) •

PUCH motorkerékpárok 
következő tulajdonságait.*

Olcsó ár 
kedvező fizetési feltétel 

üzembiztonság 
versenygyőzelmek 

legnagyobb elterjedettség 
legnagyobb eladási forgalom 

legkisebb üzemköltség

A legmegfelelőbb és általunk elfogadott hirdetési szöveget

P 500-al díjazzuk.

A pályázat határideje 1928. május 20. Beküldendők zárt boríték
ban központunkhoz Bpest VI. Liszt Ferenc-tér 9. címre!

szék elnökénél megtekinthető én ugyan
ott az ajánlati költéségvetésí űrlap meg
szerezhető.

Az ajánlatok Mátraszöllősön az is
kolaszék elnökénél közvetlenül, vagy 
posta utján nyújtandók be az 1928. má
jus hó 10-én délután 4 óráig.

Az ajánlatok az iskolaszék által 
ugyanakkor fognak felbontatni s a fel
bontásnál az ajánlattevők, vagy igazolt 
képviselőik jelen lehetnek.

Az ajánlatkor a vállalati összeg 2 
°/oával egyenlő értékű takarékbetét,

Édes álom • 
váltja ícl az egész napon 

át űzött önfeledt játékot

vagy bank-garancia levél az iskolaszék 
elnökének átadandó.

Mátraszőllős, 1928. április 20*án.

Megérkezett a világhírű

Méräy
motorkerékpár. Megtekinthető: Ifj. 
Tinaarócxky Sándor műszerésznél 

Salgótarján. Kedvező fizetési feltételek.



4 oldal SS A MUNKA Salgótarján 1928. ápr. 28

BUTOROK
Hálók, ebédlők, un szobák, szalon-és ‘ 

konyhabútorok óriási választékban 
részletfizetésre is 

kaphatók.

INGYEN
utazhat Budapestre, mert megtakarítja 

az útiköltséget, ha a
JAMES, RUDGE, TRIUMPH 

angol világmárkákból vásárol 

motor kerékpárt 
a vezérképviseletnél Bruck Nándor éa fial 
cégnél, Budapest, VI., Jókai (Gyár) utca 21.

Motorkerékpárjaink a magyar . vidéki utakon 
gyönyörűen beváltak és ugy Budapesten, 

mint vidéken rohamosan terjedtek el.
Motorkerékpárok már 1150 P. ártól 
13 P. heti részletfizetéssel kaphatók 

Prospektust ingyen és bérmentve.
Vidéki körzetképviselők kerestetnek.

CSAK
Lukács

BÚTORÁRUHÁZA
Budapest, VII., Rákóczi-ut 18. ’ ' 

Bejárat; Dohány-ut 15.
Telefon: József 419—04.

G»UMMITALPá-VA$ZOrtCIPÖBEM 
JÁR

Hirdetmény
A salgótarjáni ipartestület pályáza

tot hirdet a megüresedett üzletvezetői 
állásra. A pályázati feltételek a hivatalos 
órák alatt (hétfőn, csütörtöké, szomba
ton) az ipartestületi irodában esti 8 órá
tól 10 óráig megtudhatók. A pályázati 
határidő: április hó 30. Az állás május 
15-én foglalandó el.

Salgótarján, 1928. április 19-én.
Ipartestületi elnökség.

és OLCSOA

Salgótarján r. t. város polgármesterétől. 
3705/928. szám.

Hirdetmény.
Az Országos Magyar Kereskedelmi 

Egyesülés salgótarjáni kerülete elnöksé
gének felkérésére közhírré teszem, hogy 
Salgótarjánban a in kir. vallás és köz
oktatásügyi minisztérium által jóváha
gyandó nyilvános jellegű, két éves leány 
kereskedelmi szaktanfolyam van alakuló
ban, .melyben a középiskola 3-4 osztályát 
végzett 14—20 .éves leányok nyernek 
tovább képzést.

,» A szaktanfolyam főtárgyai a gépírás, 
gyorsírás, kereskedelmi könyvvitel, leve
lezés, németnyelv slb. lesznek.

A tandij — a jelentkezők száma 
szerint — havi 10—14 pengőben van 
előirányozva, Kellő számú jelentkezés 
esetén a szaktanfolyam már a * f. évi 
szeptember hó 1-én megnyílik.

Felhívom az érdekelt szülőket, gyá
mokat, akik a szaktanfolyamot gyerme
keik, gyámoltjaik részére igénybe óhajt
ják vpnni, hogy ezen szándékukat, f. évi 
julius 1-ig okvetlenül jelentsék be Pro- 
h ász ka Lajos polgáriskolai igazgató ur
nái, a polgári iskola igazgatói irodájában.

Salgótarján, 1928. április 10,
Dr. Förster Kálmán s.k. 

polgármester.

c

URAIM!
Salgótarján, Újtelep 25 szám

| A tavaszi, nyári
ruhaszükségletet már megrendelhe-

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

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

LÖRINCE ISTVÁN
férfi szabó.

tik,

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

Ámen.

Budapesti 
Nemzetközi

Nedobjael 
az üres cipökrémes dobozokat, 

mert

Az olcsóságáról híres
MARKOVITS NŐI KALAPGYÁR 
KALAPKELLÉKEK OSZTÁLYA 

megnyílt.
Eladás ismét a régi olcsó árakon-
Nagybani kalap és modellárusitás 

ugyanott. Budapest. IV. Petőfi Sándor 
ucca 14-16 (Volt Koronaherceg-utca.)

Vasár
1928 április 28-tól

ÁLLANDÓ 
képkiálíitás 
Tisztelettel hozzuk a nagyérdemű 
közönség szives tudomására, hogy 

helyben, Fő-utca 407. sz. alatt 
(Borvan ház)’ bizományi lerakatot. 

létesítettünk, Eredeti olajfestmények, 
szentképek gyönyörűen keretezve,; " 
valamint egyéb műtárgyak már a 

legcsekélyebb részletfizetésre kaphatók. 
Szabad megtekintés vétel

kényszer nélkül. 
Egész nap nyitva.

Teljes tisztelettel:
Record képterjesztő Vállalat''

budapesti cég.

ingyen kap
1 tele doboz

eredeti angol recept alapján készült * 

„VESTA“ 
cipőkrémét

6 üres ,VESTA“ dobozért ott, ahol 
azokat vásárolta.

Kapható a következő üzletekben: 
SALGÓTARJÁNBAN:

Kluka Pál 
Koch Imre 
Korn István 
Marosi Imre

• Mórica György 
Rusznák Sámuel 
Schlesinger Sámuel 
Steiner K, Lenke 
(Jllmann Frigyesné 
Wilhelm 5.-né

Somoakőojf altiban:
Czíbula Sándor Ffartl György
Fríed Erna özv. Kahr Sándorné

Képviselet és főlerakat: 
GRÜN LAJOS

Salgótarján, Fő-u. 326. Telefoni 36.

Kapható már a tavaszi 
hortobágyi 

j U h t U r Ó 
és

o

védjeggyel.
5 kgr.-os vagy nagyobb bödönökben, 
postán utánvéttel az Orsz. Magy. Tej
szövetkezeti Központnál Budapest, í, 

119./121. Horthy Miklós ut

Kereskedőknek, 
gazdáknak, 

községeknek 

legjobb bevásárlási alkalma

íRtSZVÍAYTÁRSASAG

SALGÓTARJÁN
~mjath. templommal szemben.

SINGER 
varrógépek 
rég bevált jó minőségben

Egy ház három szoba három 
konyha lakással eladó. Tájékoztatást nyújt * 
a Salgótarjáni Takarékpénztár.

50°0-os 
utazási kedvezmény!

Részletes felvilágosítás és vásárigazolvány 
kapható Budapesten a Vásárirodánál, 

V., alkotmány-utca 8. 
Salgótarjánban! Az Ipartestület Elnöksége.

(A vásárigazolvány ára 3 pengő 20 fillér^

Hirdessünk:

A MUNKA
Politikái hetilapban

FISK CORD
garantiával 

autófelszerelési cikkek 
legolcsóbban

- NAGY JÓZSEF, Budapest, 
VI. Andrássy-ut34. Telefon 221—97.

Friedmann Lipót 
Gasparik János 
Geschrit József 
Gescheit Kálmán 
Grosz Miksa, 
Grün Lajos 
Gutfreund Antalné 
Hraskó Károly 
Klein Gizella 
Klein Ignác,

APOLLO MOZGÓ HETI MŰSORA

28. Sz. 29. V. 1 kedd 3 csütörtök

A RÓKAUT
(A kőnigsbergi diák.) 
Mary néni megifjusása 
Vígjáték 7 felvonás.

Magyar hiradól

Kezdete hétköznap

Asszony a viharban 
(Kati káplár) 

BARRÉ CIRKUSZ 
Kalandok a cirkusz 
világából 10 felv.
HARRY PIEL

Szerelem és üzlet 
(Az asszony és a pénz) 

A papa kedvence 
Vígjáték 8 felvonásban 

Hiradól

este fél 9 órakor, vasár és ünnepnap 
délután 5, 7 és 9 órakor.

Az anyagi gondok 
nehéz napjaiban.

amikor, úgyszólván senkinek * keresete 
nem födi a kiadásokat

szép pénzt kereshet
mint fő- vagy mellék-foglalkozással, ha értéke* 
és érdekes könyveinknek resiletfisetéaea ter
jesztésére vállalkozik. Mi ugyanis megtanítjuk, 
hogyan kell eladni könyveket réasletfisetésre. 
A mi kiadványaink mind márkás, irodalmi 
müvek, amelyeknek terjesztésével tehát tiss- 
tességea megélhetést, vagy mindenesetre ssép 
mellékjövedelmet hirtosithat magának. Még 
ma írjon díjtalan ismertető nyomtatványokért, 
amelyeket szívesen megküld a

„PALLADIS" könyvosztály* 
Budapest, V., Alkotmány-utca 4.
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