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Lengyel bányászküldöttség 
látogatott Salgótarjánba

Wojas elvtárs beszámolt a lengyel népi demokrácia fejlődéséről

tóttá mag. Fodor Ferenc tanító, Parda 
László főjegyző, Szabó Páter a beiv. 
báli Parsixtpsrt elr.Aúa. vígul Tftzsér 
Gyu<a oivtárs mondottak beszedet, 
méltatva a főld’eform és a köifársatvg 
le.'entőaégat.

Az (tonepaágek színvcnalát emelte 
í7. értolmbág bekapcsolódása. A rau-

Kedvet vendégeket fogadott multi 
csütörtökéi a • salgótarjáni bányász 
ír‘kizár ve* *1, a bauyaigasgátéiig és a 
verőt vrzclőaage. Salgótarjánba láto- 
gxdak a leagyel-iuegyar hét keretében 
a lengte! bánváaaküídőtlság tagiéi, 
Pavel Wojas. * Uogvel bényátxaeak- j 
ttervezet tótilkára, orszéggyfliéti kép* ! 
viaelő, Antor. Fryszfacky i« SteíaaI 
élűtek rohamniuakáaok, akik a nor
mái 250, Illetve 220 százalékra telje* 
aiteHélr. Frysztacki elvtárs a lengyel 
munkáspárt, Walufek cívtárs pedig a 
iiosiaiista párt tagír

Nagy szeretettel és lelkesedéssel 
vették körül a salgótarjáni bányászok 
a lengyel elvUcsakat A magyar munkás 
partok jelvényeit ajándékozták a len
gve! bányászoknak, akik í

islvwn tftiUk egy mái ■éllé a • 
kéanunliU éi iieeltlgeiiekrtU 

jtlTényikát, 
frysztacki elvtárs elmondotta, hogy ! 
rUuk a rslbelyekheo teljes a mun- 
iésegység és maguk a munkások 
mondják. hogy egy munkáspártnak: 
ktll lenni Wslulek elv’árs 7»tdig arra 
a kérdésre, hogy milyen a két> mun* 
kitpári viszonya Lengve’orerégbao, 
a aövetkesőket mond’s :

— A demokrácia biztosítása^ 
szempontjából életkérdésnek fartőm; 
a két munkáspárt egyesülését. Kísér
jék figyelemmel a magyar elvtársak\ 
a lengyel munkásság kef pártjának' 
viszonyát és ez szolgáljon példakép- * 
pen mindenkinek Magyarországon, | 
aki a demokráciát értékeli.

Este a hányat MaDlSs zsúfolásig! 
megtöltőit helységében tartott a kül
döttség vezetője, Wojas eivtán elő
adást. Az elmondott* wat MaurlCS elv- 
társ, a báayészsraksserver&t ti’kára 
tolmácsolta Wojas aktára

4 érig harcéit, nfnt ptrtUáB bb 
erdőkben éi atoiirakbie • vi. 
gtl nlát a Ingjál neaxetl bU 

űrig éraagya iuralt la 
Azóta mint a bányászszakszervezet 
főtitkára vesz részt az njjááplttsbee.

A ’ bányászklldőttség tagjainak 
Hegedéi Kálmán elvtára a Magyar 
bányászok ajándékaként egy-egv fő
kört és bányásalámpét nyújtott át. Az 
Egyesített Muokásdtikőr elénekelte a 
Himnuszt, a végén pedig az loternaclo* 
nálét és as ünnepségen több szavaiét 
hangzott el.

Viharos taps fogadta Wojas elv. 
társ besréesolőját. Wojas elvtárs be

szélt a régi ieogyei úri raad elnyomó 
uralmáról, e fasiszta háború borzalmai
ról, amely ö millió lengyelt puszii főtt 
el, a lengyel nép bőd vllmáiláeárót. a 
pvrilzánbarcokrói,- a felszabadulásról 
és az uijáépltésrő', 'az uf lengyel népi 
demokrácia eredményeiről arról a 
heréről, vmalve! a£ angol ez amerikai 
Imperialisták és azok ügynökei, a 
Mikolafczik által szervezett bandák 
(ériormunkája ellen vívtak és amely 

a terrerbzBdák folíiámeláiáríJ 
él KlkiUjoxlk csuíoi előtétével 

▼égiédótt.
A fiatal, asagas, baroahaju, markáns- 
arcú, rokonszenves bánvászvezér oly 
tűzze! és lendülettel beszélt, hogy e 
közösség gyakran a fordítás bevárása 
előtt is hatalmas tapssal jutalmazta az 
IdegennyeNfi beszédet.

Wojas elvtáre beszédét magyar 
szavakkal fejezte be : — Fdjen a ma
gyar munkásosztály és a népi demok
ráciái Fiién Oá kosi Mátyás, a ma
gyar nép vezére — mondotta lengye
lét kiejtéesel éc a közönség forró 
tapssal jutalmazta a baráti' gesztust

A lengyel küldöttség hosszú tMg- 
ráti esxmvesere után pénteken reggel 
hagyta**! Salgótarjánt,

albertaknai MKP szervezet vezetősége 
«2’Kon cuocd köszénetet Vadkerti Lo- 
ránd tanító elvtáransk, aki betanította 
a kis színdarabokat és megrendezte az 
egész Bnncpséget.

Karancskesziben Botos József 
Vili, osztályos tanú ó szavalta el a 
„Szabadság es Köztársaság" c. saját 
szerzeményű »ersót A vers meg
tanulásban Szfermen József kúo- 
tortanitó segítette a fiatal fiút.

Az Ipartestül®! színháztermében 
a salgótarjáni kisiparosok és kiskeres
kedők is meghitt Bnnepályt rendeztek 
február 1-én. Pafay István ipartestü
leti elnök és Zeisler György, a KISOSz 
ügyvezető elnök3 aaáltatták a nap je
lentőségét, utána Bttfovszky Dezső 
szavalta el Petőfi Sándor „Respublica', 
e. versét,

Balassagyarmaton a Nemzeti Bi
zottság rendezésében tartották meg a 
köztársaság ünnepé!. A glmnézivoe 
tornatermében • 400 főnyi ktzőnseg 
gyűlt öss«e. A< ünnepi beszédet a 4 
koalíciós párt és a szakszervezet veze
tőt tartották. Az MKP nevében Hid’ 
végi Pál elvtára, a Sxoc. Dem. Part 
nevében dr. Cilczet elvtárs, a Nem
zeti Parasztpáxl nevében Varga me
gyei titkár és a Független Kisgazda 
Párt nevében Vásárhelyi Reasö volt 
az ünnepi szónok.
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A balassagyarmati ügyészségben 
az acélgyári élelemtár panamistái

A -Gazdseégi Rendőrség közié-1 
ménye Mlepjén most már a budapesti 
lapok is megemlékeztek na acélgyári 
élelemtár panamistáinak bdnügyérő’. 
A jelzésekből klderll, hogy az egyik 
helyi lap erősen eltúlozta a vissza
élések méreteit, amikor többszázezer 
forintos kárról számolt be.

A kár értéke 20 30 euer fo
rtét kőrftl znoeogv.

A panama úgy pattant ki, hogy 
Szeréml László, a nyári ivóbelylság 
pincére elmondotta a rendőrségen, 
hegy Puskás László élelemtári rek
lámok Italszámlájának kiegyenlítésére 
a nyárba 25 kilo lisztet és 25 kilo 
eeirt adott neki. Kbből és a suttogva 
elhangzott megjegyzésekből következ
tetett agy nagyobb mérető panamára, 
aminek alapién bejelentését a rendőr
ségen megtelte.

A nyomozás során kiderült, hogy 
eemesah Szer érni kopott a zsírból ée

a llectből, kenem Csefnekí Sándor, 
Kndreifer István, Pogács lelvén, Kő
vágó Károly Is. Szénást Ferece Üz
letvezetőnek 50 kg étolajat és 50 kg 
kristálycukrot adtak át eladásra, ami 
ért 1300 forintot kaptak ée ezen né
gyen megosztoztak. Pogáes István la
kására 100 kg zsírt és ISO darab Mo
sószappant szállítottak, a kapott pén
zen szintén megosztoztak. Kővágó 
Károly az Ifaltartotás főjében kapott 
4 mázsa lisztet falst ttette ée jegy nél* 
ktl, feketén hosta forgalomba.

Mindannyian beismerték, hogy 
a poriás elmén adott engedményeket 
nem számolták el, hasam a eaját ja
vukra fordították és oaen kérőéitől 
károsították meg a a acélgyári dolgo
zókat. Azzal védekeztek, hogy a por
iéiból * (elmaradt mennyiségek elszá
molására sem kaptak utasítást sem a 
központtól, sem a köaollátástgyi mi- 
nissfériumtól. A 7 feketézőt átszállí
tották az Ügyészség balaMagyarmati 
fogházába.

Megyeszerte megünnepelték 
a köztársaság ünnepét

Az egész megye bensőséges in- 
nopségek köreiében emlékezett meg a 
III. Köztársaság kikiáltásának második 
évfordulójáról.

Kazáron a köxtáraaságl ünnep
pel egybekötve osztották ki a birtok
leveleket. Az Annepeégot Sándor 
György a helybeli MKP titkára nyl-

As ujbirtokosok részére az 
építési engedélyeket díj
talanul is ki lehet adni

Az építésre, valamint az épület 
használatbavételére jogosító engedély 
kiadáséért nem lehet dhat szedni attól, 
aki a földreform sorén föld- vagy 
bázbelyjuttatéshan rée«estit Ez a ked
vezmény azonban csak akkor adható 
meg,* ha a juttatott földön vagy ház
helyen az építésügyi miniszter által 
„Magyar falast házak tervei' cimt 
sorozatban kiadott tervek valamelyi
kének megfelelő építkezésre kérnek 
engedélyt.

A salgótarjáni élahnlszar- 1 
l*rr*k 1-os és 2 ez llsztseolvényére 
30—30, összesen 60 deka finomliszt 
vásárolható. A esocsomők két februári 
lisztnolvényéro ugyancsak 30—30, 
összesen 60 deka finomlisztet lehet 
vásárolni. A 4 darab „kukorica* fol- 
irásu szelvényre 240 kg kukorica- 
darát, vagy kukorica lisztet szolgáltat
nak ki. A finomliszt és kukorica dara 
fogyasztói ára 1 40 forint, a kenyér- 
llsrté 32 G lé .
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Köszönetnyilvánítás
Apánk, néhai Rokita Nándor 

elhunyta nlkalnsébél kifejezeti 
ráezvétnyllváadtásokárl ezúton le 
köazönelst mond a

gyászoló család.

A tagkönyvcsere megerősíti a szervezeteket 
— mondotta Oczel elvtárs 

a salgótarjáni járás III. konferenciáján
Mintegy 200 kfildőlt jelenlétében 

tartott* Meg aa MKP III. járási non- 
ferencíáiét Salgótarjánban. Az elnök
iig megvalaczták* után nagy lapé kó- 
zepilte emelkedett szótárra Oczoi János 
elviére. Politikai baez^moJAjabnn utalt. 
* járás MKP saerveaetetaok jövőbeni 
feladataira, amelyekeek a III. orezagoa 
pit Hunkeionérlus éa a III. megyei kon* 
fereucla saeUemébee kell megerősíteni 
a pártot.

Beeaá't * demokrácia eddigi ha 
taliaae eredményeiről, n földreformról, 
amely befejezáeébez kösaledik. A bá
nyák ée a nagyözemsk állatnosiIáiéról 
a Gzzdatagl Főtanács szerepéről.

\ választások után nemcsak po
litikailag, hanem gazdaságilag i* meg- 
urösödö’t a demokrácia — folytatta 
Oczel elviére —tokán mégis bedőltek 
a támadó reakciónak éa általánosáé 
vált a panaszkodás, amit -le kell 
htizdecfink. Nagy tsps közepette emlé 
kezeit meg a nunkavecseny hőseiről, 
val.nmlzt a munkátlgorgalébról, akik 
elösegitik a 3 éven tervnek 2 ás fél év 
alatt való végrehajtását.

A koohrencla feladata — fejelte 
be bestédét Oczel elvtárs — hogy 

év múlva a Járásban aa MKP 
tagjainak száma talhaladja aa augusz
tusi választások alkalmából kapott 
szavazatok számát. Erre ssolgál a 
hgköayv-csere ée a li*ee csoportok

kiépítése, amelyek megerősítik a szer* 
veieteket, kltiaztil|ák a pártot a nem 
odavaló elemektől éa elnyerik a kí
vülálló lóra egek bizalmát. Ez a fela
dat vár a konferencia kiküldötteire ée 
est a feladatat el kell kérdeni éa meg 
kell valósítani.

Jakab István elvűre, járási titkár 
a tagkönyvcteréről, a tizes exportok
ról ée azok jelentőségéről becséit saer- 
vezali beszámolójában.

A beszámolók után megindult a 
vita. PÁKaItaI *yilt a tlree csoportok 
eredményes munkájáról ée a káderek 
kiválogatáséról becséit. ÖMbélé elv* 
társnő a vezetők nagyobb gonddal való 
kiválasztását kérte. Térti elviére a 
parasstság nehézségeiről ée a zslrbe- 
srolgáltalás kérdéséről betréP, Bál ti 
Mártii elvtérsnő az oktalan panasz* 
kodat ét az egyházi reakció hatását 
vetette fel, amelyek nagy kárt okoz* 
rak a demokráciának. Láltőf láttál 
elv társ a közellálás megjavításét kérte 
éa hangsúlyozta, hogy a korrupt ve
zetőket a tártból el kell távoUtaaL A 
görög kérdésről ée annak jelentőségé
ről egéct Európa ét a magyar oép 
srácára, valamint a tönaegezervezetak 
fontosságáról beseéll ■tgytháll Lőjél 
elvtárz. Didié Iltráa elvtáre a párt
tagéig ideológiai nevelésének fokozását 
kérte. Káliéi elviére a pártsajtó fo

kozottabb támogatására hívfa fel a 
kflldillek figyelmét. Aa értelmiség és 
a párt viszonyáról szólt DéBéUrlléia 
elvlársaő. Több megértést kért Slél- 
lél IÍBM elvtárt aa^ÜB-k és a szak* 
erarvtzetek ráenőfö’a munkérpsnaszeb 
iránt. < ‘k

Az eihangeott felszólalótokra 
Alias Jáaas elvtára válaszolt éa foko* 
zottabb munkára hívta fel a ktldőtteksI.

A konferencia résztvevői az elő-’ 
terjeeitett határozati javaslatot egyhan
gúan elfogadták éa lelkes munksksdv- I 
vei lódullak a fe’adatok végrehajtására

Ugyanaznap readezle meg szí 
MKP salgótarjáni városi szervezete la 
konferenciáját. A politikai bcczámclót 
Alira Jáacs elviére tartotta, a városi 
pártszervezet kérdéseiről pedig Toldi 
István elvtáre városi titkár számolt be.. 
Az övoggyárl kaszinóban megrendezett; 
egész napos konferencia kimerítően 
foglalkozott a politikai ée nervezéei 
kérdésekkel, majd egyhangú határozat
tal megválasztották aa uj várral vé- 
lamtmányt. A vita során .eihaegretl 
felczólalásokra Oszol János eivlárs 
válaszolt. Válásáéban kölönöeképpeo 
kiemelte a szervesetek aái előfordul 
hibákat és ez uj válas^asáayt a hibák 
laktisdéséfo szólította fel.

Valahol Európában
Az újjáéledő magyar filmgyártás 

első filmjét mulelia be városuakbaa 
•a Apolló filmszínház. A régi magyar 
filmek hamis romantikája, g ismer, 
á porodé ti levegője után az igényei 
eézőközőnség kissé aggódó szoros* 
gáseai várta az nj magyar filmet, 
azonban várakozáséban kellémeiea 
caaJódott. A MAFIRT sem csak jé 
magyar filméi állHnlt elő, de tartalom 
ée mívézzl kivitelezés szempontjából 
büszkép állilkeijuk oda ezt a filmet a 
világ többi nagy filwaikotássi mellé 
Kölöoöion sa elző képok őezzaállitáia 
döbbeoatoaea hat és megmutatja, hegy 
a magyar filmgyártás megtalálta a;t az 
utat, amelyen kabdve filmmörérzt* 
tünk is az élvonalba sorakozik fa1.

Észszerűsítés
A Nehézipari Központ az éri* 

szerősilési verseny folyamán Niakoi 
József mávosatőt aa acéldrót csórna- 
goló-állvány módosításáért, nmel|vei 
3J százalékos formálási növokodési 
árt al. 1000 fonnt jutalomban része* 
eltette.

Galicta József vaaöntö a bh’n- 
eitólercséoek formázási módiét aoeg- 
változtatta és így a solojfot 5 száza
lékra csökkontatta, 400 forint jutalmat 
kapott és be a gyártási folyamat biz* 
tosltáaa zavartalanná válik é köriy 
múlva újabb 400 forint kiutalásét ea* 
gedélyozik.

Mikalisa József ácsol munkáidé 
megtakarító ujil/eéérl 21é forint juta
lomban, Pojodák Róbert bádogost és 
Tariáni Istvánt d’csérelbon részesítette 
a NIK.

Február l ével befejeztük a Nógrádi Újság előfizelétgyíljlő verse* 
nyél. A versenyben rételvett elvtársaink igen nagy lendölettel ée szorgalommal 
voltok részt és eredményeikkel rászolgáltak a kitörött dijakra. 
A 10 dijat a kivetkező olőfizotésgyfljtők nyerték meg :

1. Bétséfl JdléS elvtáre, szerrett 45 uj előfizetőt. Omaga
fóltófo/laf nyert >

2. Grdltr GiiiUt elvtáre, szerrel! 32 uj előfizetőt. 6 drb laza- 
UzólapJtépaf nyert.

3. Ktréiyl JílM elviére, szerzett 32 uj előfizetőt 2 drb nyak-
kandbf nyert, ' K

d. FtnAl JlUő eivtánnő, szerzett 22 uj előfizetőt. 1 ávog ílkórt 
nyert.

5, BőfUbágyl Ldlőlé elvtáre, szerzett lő uj előfizetőt. 1 drb 
viUanyláaőlapof nyert.

6. Pllírők ín elvtfrenő, szerzett 15 uj előlzetöt (mied negyed
éves). Illafsaarkaaatfdr nyert.

7—I. Ződa Téltől elvtáre, non el t 15 uy előfizetőt Üpog kész
lat rt nyert

7—1. Bdrtl Lljtl elvtárt, szerzett 15 uj előfizetőt. Haadardíót 
nyert

9. Llptdk JélMf elviért, rzerrett 13 uj előfizetőt. Bavásdrló 
táskát nyert.

10, Trttlkőiy Aim elvtársnő, szerzett 10 nj előfizetőt. Ksob- 
támpáf nyert.

A dijak nyerleaoitj kivll még Igen tok résztvevője volt az elő- 
íize’érgyőjtő versonyaek, akiket már nem tudnak dijakkal jutalmazai. Lel* 
ttoo eunkájukaak köszönheti, hogy tokáráé uj olvasóval gyarapodott a 
Nógrádi Újság népes tábora. Ezúton fejeseik ki részükre le kőasftnetünket 
áj kárjlk, hogv áldocstkése munkájukkal továbbra is segítsék elő céljaink 
elérését «

Aiok a nyertse elöflzotéogyljlök, akika dijaikat őség nem vették 
ál, jelentkezzenek crorkeMlőségünkben a jutalmakért.

A verseny lejárása után Is folyik tovább aa előfisetáegyílitóe. 
No :i lankadó szorgalommal éa lelkreedéteel dolgozó előflzetécgyüjtőinknok 
ezúton mondunk köszönetét ée kívánunk |6 munkát

• Jel. 15*1 ewámunkban ki* i állapítjuk meg, hogy Gyurczik István 
zftltök, hogy Gyarcslk István ysgyva- nem volt Idogbajoo ée öngyilkosságának 
pálfalvai lalos öngyilkos lett. EhelyüttI oka Ismeretlen.

I

Széles tömegek érdeklődését váltja ki
az MKP tagkönyv-cseréje

— Lázasan készül a fagköayr- 
szaréra a rétsági Járás *r- in* Rét* 
•ágról Kajdy rendőrszázadoo elvláxsnak 
A IsvasKiao igen meleg napsütésben 
sátálgatva hallottam, hogy álldogáló 
csoportok a taghőoyvmeréröl bemél- 

! goteek. Tőlem le érdeklődlek — foly
tatja — mondjam el, mi módon hajt
ják végre az MKP tagkőnyveeeréjét.

— Az első kérdést Kraliosok 
Istvánná, fiatal, fábeaeődt paraaatasa* 
•zoay lelte fel. Igaz**, hogy a blnős 
és demekréciaellooea elemek eem 
kapják meg aa MKP uj tagklnyvél — 
kérdette. Az MKP-nak

•Ml faddbeüUai NUltti. a *« 
■•krUU AMBpeitjábél ■•gbli 
kiM •gyám lakeUM a Ugjtl

i — írja In. feleletét Kajdy elvtáre. — 
, Hosszas beszélgetés után a bőftlőllena 

lévők Igen helyeselték a tagkőayv- 
coerél ée kifejezték aal a véleményl- 
ket, hogy a tagkőayv eeer* lebonyolí
tásé után még sokkal erősebb ée őtö* 
képesebb MkP meg fogja valódion! a 
3 éves tervet ée a népi demohokréclál, 
a boldog, szabad, flggotlea, jólétben 
élő Magyarországot.

— Boesálgotéa közben Gy. D. 
rétsági lakos, szociáldemokrata párti 
tag act kérdezte tőlem: miőrt sa 
MKP-nál csinálják ei>, Inkább a szo
ciáldemokrata pártnál kellet! volna 
megkezdeni, mert Itt tokkal több a 
jobboldalt egyén, akik nem hívei a 
docnokréclénak éa a lökés Nyugat felé 
kacsingatnak. Erre aal feleltem — 
írja Kaidy elvtáre — hegy a munkás' 
tgység magarősltésa, a két munkás 
párt agyasűlésa azok alól a Jobboldali 
olamok alól is kihozta a talajt,

—- Általában minden községben 
a lakosság pártkölönbség nélhfll a 
tagkőayv.cseréről beszél — fejes! be

.levéléi Kajdy elviért. Figyelemmel 
klaárik pártunk konferenciáiéi és az 
MKP-I kérik, intézze el, bogv Rét* 
aágon legyen piac, történjék valami a 
asép, iókarban levő bonvád'aktaEyávak 
alakítsák meg a főldmiveacrövetkeaetet 
éa hogy Rétsdgon, mint járási szák, 
helyen legyen dohányeloeztó. Az MKf. 
aa egyedül! párt, amely dolgozik és 
törődik a község Igyeiveí — állapítja 
meg a kősőaaég.

Évadzáró a dolgozók polgári 
iskolájában

Jaanáf 31-én folyt le az első IV. 
osztály évzárója. Az I. osztályt meg 
keedelt 22 bő) csak 10 en tartottak ki 
végig, A többi közben eaatlakozolt 
hozzájuk. A végzettek megbhhalórá- 
gukről ée kitár tárról Hitek tanvwágot. 
A demokráciának le olv mogbizhaté 
emberei leeznek. Fogadalmat tellek, 
hegy a demokráciát mindenkor ée min
den ocekőue) megvédik.

A Petőfi Önképzőkör adta a 
hieérő mőeort a centenárium jegyében. 
Eihangeott Petőfitől: A XIX rzénsd 
költői, Respublika, Bánk bánból: Tb 
bérc panasza, Kossuth beszéde a had
erő nnegajénláaakor etb.

Lélekemelő, derekán munkát vé
geztek.

Befejeződött a Nógrádi Újság 
előfízetőgyűjtő versenye
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Vízválasztón március 15-ig telje
sítik a 3 éves terv előirányzatát

Javaslattal fordult a földművelésügyi 
miniszterhez a balassagyarmati 
tervgazdasági értekezlet

f pá’yat. sí óitaaben rscedókal, éilőző- 
' kel legünk létoritoni. Most vau építés 

alatt egv halalaaa parnyslevá’aiztó
1 készülék, a moly az egia/tégro óa a 
i «eiőgszdatégra oly ártalmas, a kémé- 
; nyon. kiszálló égési termékeket felfogja.

Nagyon szeretnénk, ha u 3 érés terv
I előirányzatán fe'öl egy munhdsddűlót' 

épifonénak az fizsi»*ől nvrn nsessso, j 
amely fskvésScéi fogva píbsséil ée 
felfrlrrfiUel nyújtana a bAsyáizcknak 
és az flzani dolgozóinak.

Segítséget a felsőtiszai árvizkárosultaknak

Az egyik korcsmában 
lopott, a másikban 
elfogták

Száilésadéják 1 lopott Bárányt 
Imre 21 évse. Hont községbőt va-é 
flelaloinber. Bárány! j»r uár 37-An meg
szánt ’ Patakon kodndk József kcw 
ráérősnél. Hajráiban a kccatEÁros et- 
rusnt oltbor.ról, szítait az Meg<n fel. 
me»t a padldsro, ellopott fél asik iizz- 
tat és mákot ring ruhsLortöt. Méred* 
ezer is visszatért, hogy újabb tclmlkr-t 
lopjon el, de akkor már a hszigsrda 
la ottkou volt, A kcctrvároz )i akarta 
fogni, de Baranyi klalUcll a ktiebö1. 
Még aznap di'slőll egy másik 'so- 
dágiöboD, Mák Nándor kocsmáiéban 
falltmtrték éa elfogták. Crak nagy erő 
faszitással tudták lefogni az erős em
beri, cu.gkétörtók és átadtak az ár'ek* 
vadkerti rendőrséged,. Onuau f ba* 
la<15gyaro:«1 i kapitányságra karúit.

Nem emelik 
a zsir árát

Az élő tartás árának «anelLsdé<e 
kOvetkettébwn a hentesek kérték a 
város ároaogAllapitó bizottságitól a zsír 
árának f*!e«eléid. A sslr és zsír- 
rzslonta árénak felemelését a várói* 
kézén nesc engedélyezték, ellenben 
hozzájár ultsk ahhoz, hogy a hentesek, 
tiszta ssrtáskolbázzt álliteensk élők 
amelyet IS forintár! hozhenak forga
lomba.- A sertéshús érát teszáilllottg* 
13—15 toriéira, a zsír ára IS, a zslr- 
szalouDáé lé forint, A marhahús ára 
változatlanul 5 éO forint.

Beiratkozás a dolgozók 
polgári- és általános 
iskolájába

Február 9 én nyílik meg a dóig, 
pn’g. Iskolájának utolsó IV, osztálya. 
Aki akár mint magan*, vagy nyilvános 
tanuló abbahagyta polg láb. tanulmá
nyéit, annak itt az utolsó alkalma, 
azt bofofoznt.

Énei egyldőbon február 16-án 
megnyílik a dolgozók általános isko
lája Is. Ka az Iskola ugyanarra képesít, 
■lat a polgári iskola. Felhívjuk mlad- 
arokat, akik 16, évflket betöltötték, 
tehát 1033-ben vagy előbb szfilettek, 
és a polgárivsl egyenlő képesítést 
akarnak elnyerni, Iratkozzanak be a 
dolgozók általános iskolájába.. Jelent
hetni lehot aa acélgyári, a bányai és 
* polgárt iskola épületében levő élte* 
láaoo Iskola Igazgatóinál. Jelentkezést 
határidő február 14

• •
| A VIZVALAIZTÓI | népi 

demokrácia fejlődését és erejét tr.u’a’ja 
Nincs oktalan elégedetlenség és panasz
ke dás, do van lolkossdés és infudat 
a dolgozókban, amoly mlndon aka 
ddlyt logyóz és győroismro viszi a 3 
évos torvofi

Bdéf* •yilt.

| A ■OitoisimAi | óriási zu 

giia fogad a vízválasztói erőset gép* 
há.ában. Fülsiketítő döbőrgéasei dol
gosnak az eletet, energiát adó gépok. 
Az •silelon pusztítás követkoatébon 
össierombolt gépházban vea már nagy 
Hoz ásig vas. A kapcsolótábla mint 
ba’ílmzs teát iézápponlja mutatja aa 
áramszolgáltatás miodoo mozzanatát. 
A kapcsolókat Kovacsik Gyula elv
iért ke’oli egyvdfil. Ksván*k egy mos- 
dulatsre fut a gyárak és üzemek ará- 
zalask legfontosabb energiáját a lakások 
mililóin»k világiUcát szolgáló villany
áram. Munkája ísiEnérbototlenil fele- 
lőistg’eljcs* és jgkn «”gy figyelmet 
igényel.

llőZTSTLEfrtjLl a kapcsolóláb* 

lak mellett helyezkednek óla hatalmas 
gépek. A tolszabaduldskor valamsny- 
nyi gép tol volt robbantva és csak 
nagy áldozatok Arán sikerűit őket 
helyreállítani.

Ál srŐBflUltp léfBADfébb — 15 
eur létrái — gépét BMt síé 

rtflk ÓMié.
A szirtiéit Bantza Főtere elvtárs 
irányításával végzik. A rombolás ülés 
ő ieiant meg elsőnek aa Izemben ás 
azóta fáradhatatlanul dolgozik azon, 
hogy biztosítsa az orsság egyharmadá* 
nA onergiaszőkséglolét. Nem vár ju* 
faliszt, Írül, hogy ma már szabad or- 
siágban, mint a KownswrJsta Párt tagja 
építheti a demokráciát. A jutalom 
azonban nem maradt el. 300 fertőtől 
kapó1! kiváló toljosifményéirt.

[ ÉPPEN | a vasat veszi ki a fiá

ból Tolok József elviére, amikor be
lépek a lahstosmlbolybo.

— Ham vagyok én még azzal 
mogolégodvo elvlárs — feleli, amikor 
az oraségas küi kukorfeadarálója felől 
érdeklődém, amely pereeekéot 50 kg 
kukoricát darál meg, — Olyannak koll 
annak leanlo, kegy ba földi boloőntőm, 
alul mér ki is Jdfldn mogdardloa.

iáiig térim rajta a fejem ti, amíg 
m«g >em YBááeltéB, pedig 
li kaptam a taáálmáiyemén Ji* 

talmal
örimeel becsálom az Izem roede'- 
Irezéeéro. hogy az eddig veeaondőbe 
mezt aamoltégtát mogdaráljáh rajta ée 
így uira felhaazsáljik. Tudom, hogy 
ezrei rsagamuak és a köziek ezolgáloB.

• •
| AZ OJJASFITÉS | oUa M 

napra aaár megindult a gép, — kezdi 
mesáinl a kérdőimet Varsányi Jáooo 
hciyettce fellgyolő elviére. — A romok
ból ui confrdlé szdíofotl a dolgozók 
akaratából és öafoldldozásábél. De 
aa Aram neaeocak aayagában uj, bánom 
uj a szellem és uj a lelkesedét le, 
atneiy munkára keazíeffa anoakfdojén 
az elvtársikét ée ma ie biztosítja a 3 
évss terv végrehajtáséi. Most van 
ápölőfélben a bataimas 15 oaer lóerős 
motor, előreláthatólag március 13 én 
helvesik özembe. Ha reasénytk bevá
lik. ugv na energiatermelés torán már 

mirelit 15-én téijealtlk a 3 éves 
torr alélránv latit.

— Jóformán semmiből hoeták 
Össze az ősömet, éjjel-neppel dolgoz
tak, — tnendia az özem vezetője Jtdf- 
möcti Láizló elvtársi — Megértik a

demokrácia nzágfsnné'ló hiányouág’.P, 
de tudják, hogv

éJIhb-vUbh éták Itas as araiig 
és ma már mag1**** délgtinak.

Ezért tudtok rekordidő alatt helyre
állítani aa Cisaief, étért tudják idő 
előli DDOgra'óslfaDÍ a 3 éves tervet es 
iáért van példáz munka/ogyolom és 
foljooitmény az dzombon- ÉuargL'.or- 
melétűnk már tuiha'adtu a 35 ss ered 
méuyoket, izéi fogyastfásuak prdig 
viszonylag jóval kevesebb, mint akkor 
volt. Megértik a dolgozók, hogy Ön-1 
maguknak takai^crlodrak. Mtg -oi! 
jegyemen), hogv aa dzombon min- ' 
donki a Magyar Kommunista Párt 
tagto, aminek nagy résio volt a? elírt I 
erodtrér.yakbeo.

| A S ÉVEI TttV | «orín — . 

folytatta Kérmóczi o'vtars — már ki 
bévilolKk az Iskolát, a jövőben pe
dig korszerű n.unkésrc ti sokat, sport-

Érlokezlotet tériéit január végén 
Balassa gyarmaton a tervgazdasági bi
zottság. A ezakhlvatafok ismertették 
1945 évi munkatervöket.

A (orvgazdasági bizottság 15 
nontból élló javaslatot terjesztett a 
féldmflvelátflgyi mlnlszterhea. A javes- 
lalhan többek kötött kérik a vármrgyo 
székhelyén korfézzoti kirondoltség lé- 
toeitésél, minden községben as állat- 
egészségügy megjavítására egy állat- 
orvosi láda olholyoréséf, amelyben 

■Kit szarok 6o gyógyszerek lennének, 
hogy a gtsdaközÖDság add'g is hasr- 
nálhsrM, míg az állatorvos mogérkeiik;

A Magyar Kommunista Párt falu 
Iáról érlekezlelot tartottak, amelyen 
felmértéh az eddig elvégről* munka 
eredményéi. Az értekezleten résatvolt 
a könponti fnlujáró felelős, Qa^dtk 
Klára olvlárooö, a puHtikal boosámolót 
peáig Oszol János olvtáro tartotta. — 
Oszol elv tára hoorámolójéban felhívta 
a falujirókat, hogy még fokozottabban 
folytassák est a Dohén munkát, mert 
a falojárábs nőm választási propaganda 
vull, mint ahogy ezt n*reahdó boálll- 
tette, hanem a munkáé paraszt Követ
ség megerősítése.

Kölnök Gyula elviére falujáró 
felelős boorémolójéból kitint, kogy 
rohammunkával 13 templomot, 15 Is
kolát, 9 közápölotot, 7 mogánéptiotot, 
szám te lan traktort, kutat, hidat, edényt 
ée lábbelit javítottak meg. Etekre a 
munkákra felhasználtak 3 erev négyzet
méter tébleflvoget, 3700 darab tető- 
cserepet, 150 darab otornltlapel, 10 
köbméter faanyagot, 37 mátse temen 
tót, 50 mázon nesaet, 150 kg kfilönbötő 
szöget, 80 kg drótot ée hörűlbolöl 500 
forint értékfl kilönbözö anyagot.

Karácsonyi sogályskdó heréiében 
1267 kfllőnbötő ajándéktárgyat és 1231 
forint készpénzt osztottak ki 30 község 
körött. Kát fnlujáró olvtáro Dudás 
István és Juhász Fereoe élőtöket ál-

* • 
as uj ssőlőfgazdák oktatására borá
szati vándor pinssmosfoti intézmény! 
vlassaétHtását; a nógrádi járás részére* 
Rétag községben gazdaképaó iskola' 
felállítását. Több dsamanyag fióklora-1 
kát létesítését kérik a megyében — I 
Javasolják az ohével óa tárcsával nem 
rendrlkorő traktorok részére az oko 
és tárcsa kőtslozó bossorzését, a 
szálas és abrahtoharmdoynah aa 
UFOSa Aa aa AUatonyéaaláal Egvesi- 
letek utjáa való szétosztását, járási 
gépjavító mfikslvek mlbrmstzbbi fel-' 
állítását.

dnetáh .munkájuk közben a sápért ée 
a pártvrt.

i A falujáró rohammunka során 
IdtÖnt olvtároaknak a megyei bireltság 
elismerő okleveleit a helyt szervezetek 
osztották hl. .

Háromszor sújtotta árvle Szil vese
tor éjsoakájo óla a arat már-beregi 
fölső tlraavldékol. Sekssás bán dőlt 
remekbe, egész községeket pusztított 
el aa árvls, köstök Essz Tamásnak, a 
kuruc talpasok vezéréueh MÖlöfaluját. 
Tarpdf ie.

Orsó ágon m o gmosd niássa 1 föleit 
a magyar nép as árvltswjtotla vidékek 
katasztrófájára. Ssámtalan bőatágken 
alakultak i/iusdgi rokambrigddok ée a 
gálMakadáa helyére siettek, kogy segít
senek ollómat a réteket éa menteni a 
bajbajutottakat. Több aaás hajlékta
lanná vált gyermeket budapesti csalá
dok fogadtak magukhoz, a rombadőlt 
hátak felépítésére pedig as orswág 
minden rérséből érkeztek felajánlások, 
A Magyar Kommunista Párt 10 bdt 
folépitosét vállalta, Budapest székes

főváros is vállalta 10 káv felépítéséi és 
még sok kőH.'et á« magános Is jotent- 
beiett a házépítés bőltnégoinnk fede
zésére.

As árvtsbsn lerombolt hátakat, 
elpusztult községokot atibamerább fel 
kell épltoai, a hajléktalan családokat 
fedél alá kell juHetni. Egy ház fol- 
épitésa mintsgy 8000 forintba kovái. 
Akik vállalják egy hás felépítésének 
költségeit, azok flsoesék be ezt az 
öeesoget aa énltésl és köswunkaügyi 
trlrlsilérlum Letéti Sssm'a Budapest 
167.000 ssáaiu poalalakarébpánatárl 
csekkszámlájára.

Olvasd a SZABAD NÉP-ot 
a magyar munkás 
napilapját.

Uj centrálé született a dolgozók akaratából és önfeláldozásából

Ezt végezték 1947-ben * 
salgótarjáni medence falójáról
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A kapitalista termelési rendszer 
a demokratikus szövetkezeti 
mozgalom szemszögéből

Á .Nógrádi U|UgM miét áemok- 
ralikul halilap haltat ad baaéb" 
jaiu kal^nbáad pártillAaa éa föl* 
tatain aabarak vóloaöayóaak 
Ar agyatlan faltétal a danaokrati- 
kua gandolkotda. . AUbblakbaa ai 
Ofthíd rendboa tartozó tanilóal 
értikaiéaét kótóljük a azörotko 
réti aa«galQtBröI.

|A scőv-tkezet a magyar nőj 
sajátos jellemvonAsainsk, termérzet 
adottságainak leginkább megfoia'ő gaz 
d-sági társulás, mert ebben féltve ér- 
xött szabadságát. vallásszabadságéi 
és politikai pártállását sittéi és icm- 
mi nem veszélyezteti. A itala1 magyar 
azb.ci-erc'r morga'srn bontakozó sl 
ke?e! öl e!iaine.-á?jr’, emlékezik a sző 
vetkezeti mozgalom világhírű tudóra 
Jaeggi professzor, az ólait fÖld^eíorDi 
mozgalom lap a, a Nuota farra éi 
még sokan naé.aok. M* demnkrátiaui 
katolikus magyarok hogvne örülnénk 
érzinte örömmé gardr«t£i életünk 
»TÖret'*ezr:a«j‘é«4ne; , főleg a fő’dre- 
fonnara! negalaku t tö’dmlvewtövct- 
kezeteknek.

Hosszú éj verítékre vo’i ar t»l 
ld • C — főleg a psrasrtsag ás inon- 
káváig* arAma*a —, míg a feudalizmus 
é» v kapkaliziuuc fojtogatésaltól gyöt
rődve etiuloPuak a frlezabadulásig. A 
földreform és a szővstkexcll törvény 
életbciípése uj lehetőségeket nyuilott 
girdaaá^i fejlődésünknek. Katolikus 
demokratikus felfogásunk nem félti 
a földreform következményeitől ha' 
iánkat, illetve közgazdaságunkat (Egy
házán!. uam siránkozik nagybirtokéinak 
elmu’ási feleli,) kanta éber sxeuisnel 
áronná! meglátja a elit, hogy gasda- 
ságj demokráciánk rangsorban élen 
álló tartalmi eleme az erőteljes, kör- 
ga^daiágileg és társadalmilag mivel! 
pirautfíg kialakításé.

Nézzük most a kapitalista terme* 
lést rendszert és szemben a demok
ratikus szövetkezeti rendszert és sző* 
gvzzfik le a tényeket,

1. A exövetkezet khgizdaságl 
egyedek társulása; a nagytőkés tárán- 
lés gavdaságHag előnyős helyzetű ősz* 
tá’yok balnak egyeeG'áse.

2. A szővetkeset taglalnak egyé
ni és közös -gazdasági érdekét nézi, 
a nagytőke gaadaságl privilégiumokat 
tereaal. Előbbi a munkabér hárulásl 
jogcímének adja az elsőbbséget, utób
binak nagy a kisértése, hogy kitsák- 
mdnyoláskoz peset. (Szerintiek minden 
körülmények között kizsákmányoláshoz 
vezet. Sterk.)

3 A estvetkezet a termelt java* 
kát a tagok rendelkezésére bocsátja; 
a tőkés elsajálliáa széjjelszórja a világ 
gazdaságában és lehetővé teszi az 
Idegen kizsákmányolást. A szövetke
zeti forma biztosítja az egyes nemzet
gazdaságok kibontakozását.

4. A szövetkezet a társadalmi 
felemelkedést is szolgálja; a kapitalista 
vállalat tagjaiaak társadalmi-etika! ma
gatartásával mitsem törődik.

5. A szövetkezet személyi egye
sülés; a kapitalista termelési rendszer 
a tőke-egyesllésre teszi a hangsúlyt.

6. A szövetkezet szükségletek 
kielégítésére törekszik; a nagytőke pe 
dig a vásárlóerőt kutatja.

7. A nagytőke osztálytársadalmat 
teremteti, — ,a szövetkezet népi 
intézmény, amely a néppel dolgozik 
a népért. (Albert Tomas, a nemzet
közi munkaügyi hivatal egyik volt el
nöke.)

A kapitalizmus érdeme, hogy 
kifejlesztette a naclonális tőaieg'erme- 
lest és hibáival lellsmerfeHe, begy az 
igavságot csak a kizsákmányolás meg
szüntetésével lehet elérni és hogy 

•sak a termiéi kellé ■•giier- 
▼•léaével és áUllltUávsl leket 

■•gvéésii a sáp érdekelt.
Mvgáiispcdouak és neggvőző-

diáink, hogy a szövetkezet a magyar 
nép egyik legsikerültebb demokratikus 
iskolája és demokratikus gazdasági 
szerve, amely remélhetőleg szerencsé
sebb jövőbe vezeti, eagitl a sokat nél- 
kllözitt magyar népet.

▼arga ■. Vetirla,
szerzetes tanítónő, Balassagyarmat.

Újlak, Kistelek, Forgách, Rajk-akna az élen
100, S.lgó 121, Btcske 105. Síguifalu 
111, liftek 141, Kőkút 121, Karancs 
104, Jenő 106 Tordaa 93, Fővilgy 
117, Hona 120, Kistelek 137, János II. 
106 Déli 126, GH 127, Ambrus 107. 
Katar *118. Irén I 116, Kossuth 119,1 
Szorospstak 103, Rajit 135, Rózsa 1 
•zen’márton 101, Gvőngyösvlaonta ' 
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A fentí számok bizonyítják, hogy 
a nógrádi kerület bányászai mennyire 
átérzik a főbblermaiés fontosságát. 
B .'onyosak vagyünk benne, hogy övék 
lesz a megérdemelt győzelem.

Vakációzás cserealapon
Fejlődő •gyültMŰkődds Hajdmböasőraaéay 
tostrArv Árossal

Szeptemberben kúldőtlség kereste 
fel véresünket Hajdúböszörmény test
vérvárosból, A küldöttségben képvi
selve volt mind a négy koalíciós pást. 
Salgótarján ée vidékének megtekintése 
után esi a javaslatul vetették fel. hogy 
a nyár folyamán 100 böszörményi 
gyermek töltené el a vakáelót Tarjáé
ban, eserébe pedig ISO tarjául gyer
meket látnának vendégül Hajdúböször
ményben A böszörményiek látogatá
sának viszonzásául hamarosan tarján!

küldöttség fog odautazni. Ekkor kerül 
megvitatásra a nyaraltatád akció lebo
nyolításának programja le.

Reméljük, hogy a két testvér
város vezetősége megtalálja a módét 
az ügy legkedvezőbb elintézésére. Es
nél nemcsak Ö00 gyermeknek bletoei* 
tanának gondtalan, ui örömöket ée él
ményeket hoső vakációt, hanem meg 
erősítenék demokráciánk egyik pillérét, 
a munkás-paraszt saövetséget la.

Au acélgyári toraatereaaben 
nagy érdeklődés mellett tertotta va* 
rárnep a SSE Ökölvívó szakosztálya 
házi versenyét.

Sr.ala! II, Sólyom, Kdy, Kies, 
Kára. Balogh I érlek el győzelmet. A 
jövőben még több házi versenyt ren- 
dez a SSE, hogy a márciusban induló 
országos csapatbajnokság minden sú
lyában megfelelően képviselhetve az 
ökölvívó szakosztály a SSE színeit.

Sakk A VAOSz salgétarjánl 
városházi csoportja jan. 25-én az 1848 
centenáriumával kapcsolatos kultur- 
vereeny keretében sakkveraeny meg
nyitó ünnepséget rendezett a Városháza 
kistanácstermében. Ünnep! beszédet 
mondott Blenár Sándor polgármester.

Az acélgyári olvasóegylet zene
termében január 25-éu kíekis Jóeeef 
Igazgató elviére nyitotta meg a nép! 
sakkbajnokság ösemközl vervényát A 
verseny szervezője ée rend eső j eldchf- 
aer István, az olvasóegylet eeakoentá- 
lyának vezetője.

Eszel párhuzamosan az acélgyári

iskolában 2ö diák részvételévé Mléder 
Alfréd iskolaigazgató és Biíetter Tiva
dar ny. tanító megnyitója után kezdték 
meg se ifjúsági eakkvereeuyt.

Jaas^kr hé 25-éa látsaotlák la 
a SSE II—SBTC II. csapatéinak ellő 
mérkőzését is, amelyet a Stácé ma* 
pata 10.3 arányban nvert azeg.

Pártiskolások a görög 
szabadságharcosokért
— Kérlek légy seiees e „Nóg

rádi lljság" kól részemre 5 darakot 
kéldenl Írja a megyabízeUvág egyik 
tagiénak a kezzegi titkár, a helvbalí 
vándorpártizkola bkalaiijs. — Ar is 
(egyen benne az aiaágban, hogy a ja
nuár á-fó( 24 tg tárté uáadorpártis 
kóla hallgatói a görög ezabadsdg 
harcosok részére pénzadományt 
gyájtőftek.

Az MKP vándorpártizkoíM zt lé
tesített, ahol rendszeres előadízuken 
képezik, ok'.at|ék a peraezttég nagy 
tömegét. Itt tanulják meg a párnáztok, 
hogy a tőbbsrér kiiotoéterre folyó 
görög ezabediágbsrc nemcsak a főrő- 
gők, hanem az ő herénk is ás ezt a 
küzdelmet aayagiskkal is lamogzlriok 
kell.

. —0—
A salgótarjáni üveggyár do'gozAi 

a görög szabadságharcosok megsegt- 
técére 3 hónapon keresztül egy he : 
keresetük 1 cnávalákét, az árvízkáro
sultak réné'c psdig 4 héten át e<v 
heti keresetük 1 szlrzlekát erc'vazták 
meg.

Vas- és
edényáruk

Schnsidt Ádám vaskereskedf, 
Balassagyarmat, Rákóczi fej.-út 34

A oalfótarjáni állami keres
kedelmi ískela igen szép és msgs* 
színvonalú kuiiurelőadást reodesstt 
vasárnap az acélgyári oivasóegvlel 
nagytermében. Az ifjúság az előadás 
alkalmával beblzooyito'.tx, hogy a 
tanuláson kívül gondoz ápolója a kuf- 
turéiel fejődésének is.

Karaaicauúgoa vasárnap meg
alakult a Szabadnsüvelődési Tanács. 
A község a Tanács központiétól mint
egy 80 darabból álló értéhez köcyv- 
tárat kapóit. A helybeli stervezet vt 
zctötágéb*nJ ráettvesanek a jegyző, z 
tanítók ée a demokratikus •zervesetvk 
vezetői. Már ezen a héten elindítottak 
a szabad-mi velőd éti estéket és már
ciusban a nagy költő emlékére Pa- 
tőfi-estéket fognak rendezni.

- Nagy jelentőségű voioa, he Ke- 
raneeság példájára a megye többt kőt 
cégeiben is megszerveznék a körmi- 
vetődésnek ezt a fontos szervét.

Békebeli minőségi 

likőrök Ismét kaphatók 

99S A L G Ó99 
likőr áu rsuncyárbaji 

Súl|6tar|Ai.

Egy hónap lelt el azóta, hogy 
megindult a nagy verseny a bányátok 
kősóit a többtermeiésért. Váltakozó 
eredménnyel és mindig növekvő mun- 
kstempóvul folyt a küzdelem.

A mlzsarfai körzet a mér régóta 
tartott állóságát most sem adta f«L 
123 száraiéból ért el. U</na a zagyva! 
120 a pálfstvai 116 a kisterenyel 113, 
a Lsgybátcnvl 111 s rúrsaszentmér- 
tmi körzet 102 százaikkal következnek.

Ar üzemek kivétel n*'ki’ emel
kedést mutatnak. Margittáró 115, 
Gusztáv*á?ó 129. Forgách 13ó. Rózsa

Hogyan lehet a gazdajegyzői állásokra pályázni ?
A gazdajegyzői aUalmaztatfs 

iránti kérelmeket, a főld'nivelHűgyi 
miniszterhez kell elmerni és az illető 
megyei székhelyen levő vármegyei1 
gazdasági felügyelőségnél kell beadni

A kérvényeket február 15-ig le
lhet beadni. Mellékelni kell a követ
kező iratokat :

a) születési anyakönyvi kivonat,
b) a helybeli termelési bizottság 

igazolását arról, hogy az ílielö gazdál

kodással foglalkozik, illetve a gyakor
lati gardélkcdásban jártas,

c) i'lefőségl bironyitványt,
d) e nemzeti bizottság igazolását

a poliHkei megbizhatóaágáról,
e) az iskolai bizonyítványt,
f) az eddigi alkalmaztatásokról 

működési bizonyítványt,
g) hatósági orvosi bizonyítványt ée
h) sajátkezüleg irt életrajzot
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