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A pult és a diploma
Az ünnepek alatt két komoly 

eseményt észleltünk. Az egyik a 
miniszterelnök hatalmas nyilatko
zata, a másik az a hang, amely a 
béke és a megértés szellemében 
jellemezte a lapok politikai cik
keit, nyilatkozatait, intervjuit. Két
ségtelen az alaphangot a miniszter
elnök ütötte meg, de el kell ismer
ni, hogy kisebb és jelentéktelen 
kilengésektől eltekintve, az ellen
zék politikusai és lapjai is alkal
mazkodtak hozzá.

Rá kell mutatni erre, mert a 
magyar közvéleményben egyre 
erősebben és nyomatékosabban 
jelentkezik amúgy is az óhaj, hogy 
a politika alkalmazkodjék végre 
a realitáshoz. Ahhoz a szellemhez, 
programhoz és hitvalláshoz, amely 
Gömbös Gyula politikáját jellemzi 
s ami kicsendül karácsonyi nyilat
kozatából is. Ez a program nem 
más, mint az alkotó munka és a 
termékeny kiegyenlítő, őszinte bé
ke megteremtése..

Gömbös Gyula e tekintetben, 
amikor elmondta karácsonyi nyi
latkozatát, voltaképpen újévi prog
ramot adott. Körvonalozta az 1936 
-os esztendővel ránk köszöntő ma
gyar feladatokat, nemzeti köteles
ségeket. Amit mondott, abban még 
az elvakult pártpolitika sem talál
hat kivetni valót s ahogy mondta, 
az az államférfiul tárgyilagosság, 
egyetemes nemzeti szempontokat 
átfogó biztonság s a pártpolitikai 
békaegérharc fölött álló komoly
ság és előrelátás megnyilatkozása 
volt. Kell hogy e kiegyensúlyozott, 
minden irányban mértéktartó és 
előrelátó intelem meghallgatásra 
találjon, az uj esztendőben kell, 
hogy fokozott visszhangot kapjon 
a tömegekben éppen úgy, mint a 
különböző pártok irányítóiban.

Újévi programot jelentő kará
csonyi nyilatkozatában Gömbös 
Gyula felölelte, megvilágította a 
kül- és belpolitika egész területét 
s mi most különösen azt a részét 
kívánjuk kiemelni, amely magyar 
ifjúságunk útjait jelölte meg. Az 
a pár markáns mondat, amellyel 
e minden magyarnak szivéhez nőtt 
hagy és nehéz probléma lényegét 
összefoglalta, egyben már a kérdés 
megoldásának körvonalait is jelenti.

Senki se várja ifjú bajtársaim 
közül — mondotta Gömbös Gyu
la — hogy azonnal vezérigazgató
kat és alelnököket nevezünk ki 
sgrajkból... álljanak a keresztény 
magyar fiatalemberek is a pult 
mögé, vagy mint utazók járják az 
országot... tanulják meg a „köve
tel és tartozik*’ jelentőségét... és 
tanulják meg ifjaink a bankokban 
a pénz életét és misztikumát... 
s mérnöki diplomával tarsolyukban, 
ha kell kezdjék a munkát, mint 
ipari munkások.

A munka megbecsülése és 
tisztelete az ifjúság mélységes sze
retete, a nemzetéért és fajtájáért 
rajongó férfi, az élet realitását já
ró politikus szavai ezek. Program 
és hitvallás. Az uj magyar élet, 
igen az áhított, de nem egyszer 
rosszhiszemű éllel hangsúlyozóit

Januári tavasz.

táncmulatságból táncmulatságba, hogy 
áldozatot hozzanak Terpsichore istenasz- 
szonynak s ez áldozathozatal alatt álmo
dozzanak a sejtelmes jövendőről. Ezzel 
az álmodozással kapcsolatban eszembe 
jutott, hogy valahol olvastam. a nizzai 
karnevál egyik bájos ötletéről:

A táncterem minden táncot kívánó 
hölgye kosárba veti egyik félcipőjét s az
tán ideges kezek összerázzák színjátszó 
halmazba a sok finommivű, arany-ezüst 
brokát, élénkszinü selyem cipőremeket. 
Merész férfikezek a kosárba nyúlnak s 
onnan egy-egy cipőcskét kiragadnak, hogy 
megkeressék a Hamupipőkét. Amelyik 
nőnek a labára illik a cipő, azzal tán
colja végig a négerzenés éjszakát. Kedves 
farsangi móka az egész, de mögötte rej
lik a Véletlen isteni erejével való kacér
kodás.

Minthogy azonban a farsang nem
csak a jókedv éltető napfénye, hanem a 
belőle élő százaknak és ezreknek kenyér
osztója, üdvözöljük hát szívesen már ez 
okból is. Sugározzon jókedvet, derűt, va
lósítson meg boldog \eányá*mokaf, mert 
hiszen ideje elég rövidre szabott s utána 
úgyis más nem következik, mint a Nagy
böjt : maga a szürke É et!

(—dny.)

javakból, az bizony nem lelkesedik va
lami nagyon a szigorú fagyért és a dide- 
regtető téli szélért, kivéve azt a keveset, 
aki véletlenül akkor jut munkához, ami
kor fehér csontréteg fedi a határt. A nagy 
többség azonban rettegve gondol azokra 
a fájdalmasan hosszú nappalokra és ne
hezen virradó éjszakákra, amikor hideg 
a tűzhely hamuja és a kisgyermek kaca
gását vacogássá torzítja az ablakon do
boló szél.

Minden évszaknak megvan a kü
lönleges szépsége és baszna, de csak ak
kor, ha az ember tud alkalmazkodni 
hozzá. Ha anyagiak hijján vagyunk, ak
kor a legrettenetesebb a tél, amely meg
dermeszti, megbénítja az életet. Ember
nek, állatnak összehasonlíthatatlanul na
gyobb fáradságába kerül elökeriteni, vagy 
pedig előkaparni a napi élelmet akkor, 
araikor maga a terinészet nem termel 
szakadatlanul. Az éhséggel tetézett fázás 
a legnagyobb szenvedések közé tartozik.

Ebben az évben azonban könyö
rületesebb hozzánk az időjárás. A szép 
hosszú ősz után kis megszakítással ugyan
olyan tél következett, ami valóságos ál
dás a mezőgazdaságra bizonyos kivé
telekkel. Az őszi vetemépy megerősöd
hetett és ma már nem kell féltenünk a 
még olyan farkasorditó hidegtől sem, 
mert azzal is könnyen megbirkózik, a ta
vaszon azután nyugodtan megindulhat a 
végleges fejlődése. Ennek tehát csak jót 
tett a januári tavasz, de a gyümölcsös
ben és szőlőben már bajt okozhat a 
megbicsaklott időjárás, mert a* tartósan 
fujdogáló langyos szellő megindította a 
fában és szőlőben a nedvkeringést, ami 
a növekedés kezdetét jelenti. Az ág vé
gén megduzzadt, sőt egyes védettebb he
lyeken ki is pattant, a rügy. A gazda 
amennyire örül az enyhe januári időjá
rásnak, éppen olyan nagy aggodalommal 
várja . az elkerülhetetlenül ránkszakadó 
fagyot. Már most riadtan gondol arra az 
eshetőségre, hogy mi lesz, ha a könyör-

Az idő végtelen, megállásnélküH 
forgásának jóvoltából ime ismét ránkkÖ- 
szöntött a farsang, hogy néhány hétre 
megizleltesse velünk mindazt a kellemes
séget, vidámságot és szórakozást, amit 
az élet nyújthat. Ebben a gondokkal, ba
jokkal, szomorúságokkal teli életben a 
farsang egynéhány hete sugaras nap
fény, a jókedv éltetője, mert amint nap
fény nélkül nem leket élni, éppúgy derű, 
jókedv nélkül sem lehet. Ahogyan az élet 
megköveteli, hogy dolgozzunk, küzdjiink, 
szenvedjünk és nélkülözzünk, áronképpen 
megkívánja, hogy néha-néha, egy kis idő
re szakítsuk ki megunhat az élet súlyos 
küzdelmeiből s a bajok és szomorúságok 
másodrendű kérdésekké törpüljenek a mu
latság, a jókedv és feledés elsőrendű kér
dései mellett. Ez az okos elrendezés fel 
menti azokat is, akik szeretnének jóked- 
vűek lenni, de túlzásba vitt nagyképűs
ködésük azt mondatja velük, hogy nem 
fér össze a korukkal, tekintélyükkel, tár
sadalmi állásukkal a jókedv szabadon 
eresztése.

Az idei farsangot nálunk ezidén a 
figyelmes MANSz-tagok nyitották meg 
jólsikerült jelmezestélyükkel, Ízelítőt adva 
a szép és aránylog olcsó szórakozás 
aranynapjaiból, melyek alatt a lányok 
boldogságtól sugárzón röpködnek majd

„uj világ“ hála Isten már köztünk 
élő, dolgozó jelentkezése ez. Út
mutatás a fiatalságnak és józan 
figyelmeztetés a gazdasági élet bir
tokon belül levő irányítóinak.

Több ez mint a fiatal gene
ráció álláshoz, kenyérhez juttatása, 
— ez nemzetépités. Nagy, építő

magyar munka, olyan szellemben, 
amilyenben Gömbös Gyula a gaz
dasági életbe irányítja a keresz
tény magyar ifjakat, mondván; 
„ . .. célt csak az tud elérni, aki 
felolvad a maga munkakörében, 
aki fanatikusan szereti azt a fela
datot és munkát, amelyet rábíztak.

Ha az ifjúság így cselekszik, nem
csak a saját egzisztenciáját helye
zi biztos alapokra, de óriási szol
gálatokat tesz a nemzetnek is;“ 

1936-ban pedig és a jelenle
gi világhelyzetben ezekre az óri
ási szolgálatokra,van szüksége a 
nemzetnek, ha fejlődni akar.

„A MUNKA“ TÁRCÁJA 
Haditudósitás a biró- 

verő frontról.
A Munka kiküldött tudósítójának 

harctéri beszámolója.
Az az osztatlan felháborodás, ame

lyet a salgótarjáni birókezelőség szakem
berei intéztek Majorszky bíró V. oszt, 
amatőrnivót is alig meghaladó, szaksze
rűtlen megverése felett, a város minden 
rétegét felölelő társadalmi megmozdulás
sá kristályosodott, melynek eredménye 
az S.B.V.C. Salgótarjáni Biró Verő Club 
megalakulása. Az uj egyesület ügyveze 
tője, Taglóssy Bolond husiparos és csont
feldolgozó elnöki megnyitójában kifej
tetté a megvalósítandó programra főpont
jait. Beszédéből a következőket sikerült 
feljegyeznünk.

„Egyesületünk célja a világszerte 
hanyatló futballbiráskodós színvonalának 
felemelése. E célból megszervezzük sza
valókórusunkat, amely a bírákat minden 
adott esetben kellő hangerejü, közérthe
tő, népies kifejezésekkel fogja az általa 
alkalmazkodó helyes eljárásról tájékoz
tatni. Szórakozott, vagy nagyotthalló bí
rák részére írásos utasításokat szerkesz
tünk és azokat, hogy az esetleg nagyobb 
távolságban álló bíróhoz biztosan eljus
sanak, megfelelő súlyú és szilárdságú 
anyagokra erősítve, légipostán, szabad
kézzel fogjuk a bírák érzékszerveinek 
lehető közelébe eljuttatni, A biró fejé
től egyes szenvedélyes nézők által netán 
leszedett, vagy hiányzó keresztvíz póto
lására a pályamellett fekvő uszoda téli

vízellátását is kieszközöljük a polgármes
ternél, de olyan mértékben, hogy a bí
rák esetleges komolyabb vízkezelését is 
egyúttal eszközölhessük, tehát legalább 
2 méteres vízállással. Erre szükség van 
azért, mert a pálya alatt elfolyó patak a 
Rákosnál sokkal kevesebb vizet tartalmaz, 
télen .esetleg fenékig befagy és ilyenkor 
a jégtörés nemcsak időrabló, de elég 
vizet sem eredményez. Alapszabályaink
ban kizárás terhe mellet' eltiltjuk a bíró
nak a pályaterületén való tettleges bán
talmazását, mert ezen szakszerűtlen és 
elhamarkodott eljárás az egyesületnek 
okoz kárt és pályaválasztó jogunk elvesz
tésével fenyeget, arai a biróverést élet
lehetőségeitől fosztaná meg. Kezdő és 
haladó biróveiőink részére elméleti és 
gyakorlati szakemberek megnyerésével 
nivós tanfolyamot rendezünk a.) a biró- 
verés elemei, b.) a biróverés magas isko
lája címen. Az a.) osztály tankönyvei a 
következők : 1 ) A biró anatómiája és
kórbonclana különös tekintettel az érzé
keny pontokra. 2) A biróverés haszná
latos eszközei, különös tekintettel a hely 
színen található tárgyakra 3.) Népszerű 
becsületsértések kis lexikona. (Gyűjtemé
nyes kiadás) A b.) osztály vezérkönyvei:
1. ) A biróverés hangulati előkészítése,
2. ) Utasítások az eszköztár nyommentes, 
de hatályos (alkalmazására 3.) Elméleti 
és gyakorlati falazás biróverés esetén, 
különös tekintettel a helyszínre és vilá
gítására 4.) Haľottkém a mellényzsebben, 
A két tanfolyam végén gyakorlati bemu
tatások következnek, fokozatos emelke
déssel, ül. oszt, helyi birákon kezdve. 
Az egyesület nagy gondot óhajt fordítni

arra, hogy a biróverők önmaguknak han
gos reklámot ne csináljanak és ügyeik 
tisztázása a rendőrséget ne állítsa meg
oldható feladatok elé."

Amint ebből a hézagos közlésből 
is látható, az egyesület a sportszempon
tokat szigorúan szem előtt tartja, sőt 
rendszeres edzéseket is tervbe vett. A 
tagdij havonta egy pengő, amely összeg
ből beszerzik a bírák fényképét, ujjle
nyomatát, a személyazonosság tisztázá
sa céljából, valamint a biró családi viszo
nyainak rövid leírását is, nehogy egyes 
sértések célt tévesszenek. Az egyesület 
vasúti különítményt is óhajt szervezni 
a bíróval utazó vidéki tagokból. Az egye
sület jelmondata: „A rossz biró verve jó" 
Lobogója bikavörös posztó, rajta a hírig 
kereszt, melynek négy ága a szabadrú
gást, komért tizenegyest és gólt jelző 
csengő, bot, fokos és fejsze, amit asze
rint talál alkalmazást, hogy a biró téves 
Ítéletének mi lelt az eredménye. Nők az 
egyesületnek pártoló és működő tagjai 
lehetnek, • utóbbiaknak hosszú köröm 
(gyászban) viselése kötelező. Sportoló ta
gok előírásos felszerelése a hegyesorru 
cipő és dugóhúzó hozzátartozik. A fel
szerelési tárgyak otthonfelejlése- megfe
lelő bor-vagy sörfizelési kötelezettséggel 
büntetendő. A hírig kereszt kicsinyített 
mása a biróöltözőben miheztartás céljá
ból kifüggesztendő. A bírák elveszett test
részeiből, váladékaiból és használati tár
gyaiból az egyesület gyűjteményt óhajt 
létesíteni, melyet a városi múzeumban 
helyez el.

Többet az egyesület sem tehet bí
ráskodás javítására.

A MUNKASzerkesztőség és kiadóhivatal:
Salgótarján, Főtér 1. szám

Telefon

Hirdetések milliméteres díj- 
szabás  szerint

Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. Lapsánszky János TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI HETILAP

Ára 16 fillér

Laptulaidonos: „A Munka“ lapvállalat

Farsang.

Az évvégi nekirugaszkodás után 
karácsonykor hirtelen olvadn^ kezdett és 
olyan langyos kellemes időjárás alakult 
ki, amilyen a mi éghajlatunké alatt sző1 
katlan januárban. Szinte lekivánkozik ró 
lünk a téli ruha és a szelíd szellőben 
már most azt szimatoljuk, hogy elhoz’a-e

a tavasz üdilő lehelletét? Mert valameny- 
nyien vágyódunk az áldástosztó meleg, 
napsugár után, mely azonban ilyen szó- 
katlan időszakban nem egy vonatkozás
ban forgatja fel évezredes berendezkedé
sűnket.

Akinek szűkösebben adatott a földi
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Karácsonyfa ünnepély az
üveggyárban

HÁLÓK EBÉDLÖK 
ÚRISZOBÁK 

kombinált berendezések 
Budapesti Bútorszalonban

Budapest, VIII. Baross-utca 21. 
Nagy választék.

Kedvező részletfizetésre.

télén hideg megcsípi, összefonnyasztja és 
feketévé égeti a gyümölcsfa és szölő ki
pattant rügyét Ez ellen csak egy orvos
ság lehet, ha az idő htdegrefordulása előtt 
hó esik, ami védő takaróként veszi kö
rül a növényzetet és gondosan megvédi 
a hideg csontkezétől.

Ha a. hó megvédi a növényeket, 
nem lesz baj, sőt a tavasz kis kedvezé
sével éppen a hosszú ősz és az eddigi 
enyhe tél következtében olyan termésre 
lehet kilátásunk, ami kártalaníthatna ben
nünket a nyomorúságos 1935. évi termé 
sért Ellenkező esetben rósz még gon
dolni is arra, hogy mi lehetne a követ
kezmény, mert két egymásután követke
ző év rossz termését a mai világgazdasá
gi viszonyok között a’ig bírnánk ki. Nem
csak mH hanem egész Európa megsiny- 
lené a magyar termés rosszaságát, vagy 
pedig gyengeségét.

Gazdasági szempontból tehát rend
kívül fontos a téli időjárás. Ennek a je
lentőségét csak akkor látjuk igazán, ami
kor szükségünk van minden ki'ogramm 
terményünkre, hogy részint itthon elé- 
gise' ki az igényeket, részint pedig az 
idegen országokba való szállítással erő
sítsük pénzünk nemzetközi helyzetét.

Ezekből is láthatjuk, hogy milyen 
nagy a jelentősége az időjárásnak. Ha 
fékevesztetten tombol a tél, nagyonsok- 
szór nem tesz annyi kárt, mintha tartós 
megszakításokkal szinte becsapja a nö
vényvilágot, amikor tavaszt varázsol reá, 
utána pedig szívtelen kárörömmel ismét 
rázuditja a dermesztő hideg szelet. Nem 
örülhetünk zavartalanul az enyhe télnek 
amely még bizonyosan meg fogja mutat
ni ebben az évben is a foga fehérét. Kü
lönösen akkor lehet végzetes pusztító 
munkája, ha előzőleg a csapadék hó alak
jában be nem takarja a rügyezett, vagy 
pedig már rügyezni készülő fát, szőlőt 
és a többi növényt.

óriási érdeklődés az uj FECSKE szi- 
varkapapir és hüvely, iránt. A nagyszerű papiros 
gyártásánál egészségi szempontok domináltak és 
hogy milyen ártalmas anyagot nem tartalmaz, azt 
bizonyítja a minden dobozban található intézeti 
hivatalos bizonyítvány.

Fényes külsőségek között zajlott le 
f. hó 4-én, Balassagyarmaton, & várme
gyeháza termeiben, Nógrád vármegye 
ínségeseinek felsegitésére megrendezett 
táncestéllyel egybekötött díszhangverseny 
runyai Dr. Soldos Béla, vármegyénk fő
ispánjának legfőbb védnöksége alatt. 
Már a kora délutáni órákban, meglátszott 
a város utcáin, hogy valami rendkívüli 
esemény készül Balassagyarmaton. Autók, 
autóbuszok, fogatok, hozták a közeli és 
távolabbi vidékről a bálra érkező vendé
geket. Városunkból is külön autóbusz 
indult, mintegy 20 főnyi vendéggel.

A 9 órai díszhangversenyt megelő
zően este 7 Órakor Baross József alispán 
és felesége teát adott, melyre a Salgó
tarjánból érkezett vendégek nagyrésze 
is hivatalos volt 9 óra tájban aztán meg
indult a közönség a fényárban úszó vár
megyeházára. A közönség soraiban ott 
láttuk a vármegye főispánjával és alispán
jával az élen a vármegyei tisztviselőkart 
teljes számban, a vármegye összes föld
birtokosait, a balassagyarmati honvéd 
tisztikart nagyszámban, Balassagyarmat 
polgármesterét az összes városi notabi- 
litással. Városunkból megjelentek a bá
lon Dr. Förster Kálmán polgármester és 
neje, Dr. Mallyasovszky Kamill főszol
gabíró és neje, Horváth László polgár
mester-helyettes és leánya Lend, Bara- 
Őyay Miklós földbirtokos és családja, 

rmössy Géza földbirtokos és neje, Da
ubner Baba, valamint a helybeli arany
ifjúság és honvédtisztikar több tagja. 
Impozáns képet nyújtott a vármegyehá
za csillárfényben ragyogó nagy közgyű
lési terme, a szebbnél szebb estélyi ru
hába öltözött hölgyek, a frakkos, rend-

A Salgótarjáni Üveggyár R. T. Köz
ponti Igazgatóságának a nehéz időket 
megértő áldozatkészségéből a gyár igaz
gatósága december 24-én délelőtt a kis 
munkásgyermekek nagy seregének szer
zett örömleljes boldog karácsonyt.

„Hogy a keserves idők terheit mun
kásságunk szegény kis gyermekei ne érez
zék annyira, elhatároztuk, hogy, —ameny- 
nyíre módunkban van, — a gyermekek
nek sietünk segítségére“ — mondja a 
vállalat központi igazgatójának, Zoltán 
Frigyes igazgatónak a gyár igazgatóságá
hoz intézett átirata.

Az igazi nemesveretü szociális gon
dolkodásnak szép példája ez az elhatá
rozás, melynek valóraváltásaként 415 kis 
munkásgyermeket ruházott fel a gyár igaz
gatósága. A fiuk kitűnő minőségű, tetsze
tős kivitelű meleg ruhát, illetve egy egy 
pár erős, igen jó cipőt, * leánykák 
ugyancsak igen jó minőségű, jó és szép
cipőket, vagy pedig melegruhára és fe
hérneműre való anyagot kaplak. Mind a

Eljegyzés. Trajbián Jenő Salgó 
tarján, Körösi Ilonka Szeged jegyesek. 
Minden külön értesítés helyett.

Újévi gratulációk megváltása. 
Dr Varga Kálmán ny. városi főügyész, 
ügyvéd, újévi gratulációk megváltása 
címen 20 pengőt adományozott a Nép 
konyha céljaira.

A Katholikus Népszövetség 
Salgólarláni és környéki Szervezete 1936 
január 11-én este pont 8 órai kezdettel 
tánccal egybekötött műsoros estet rendez. 
Színre kerül: „Falusi verebek“ című szín
mű Gárdonyi Gézától. Előadja a kath. 
népszövetség kazári csoportja, eredeti 
kazári és vizslás! népviseletben.

Mérnök-estély. Salgótarján és 
környéke mérnök társadalma f. hó 9-én 
rendezett havonkénti vacsoráján egyhan
gú lelkesedéssel elhatározta, hogy febru
ár 22-én az acélgyári tiszlikaszinó he
lyiségében táncmulatságot rendez, mely- 
te szeretettel várja városunk és környé
kének mérnök társadalmát és a mérnök 
társadalom barátait. A mérnök estély az 
idei farsang legjobb sikerű estélyének 
ígérkezik.

jeles szmokingos urak színes forgatagá
val. A nívós és értékes díszhangverse
nyen a fővárosi művészek több neves 
tagja szerepelt, így Szarvas Klári hárfa 
művésznő, Tamási Lonka operaénekesnő, 
IJrav Margit a rádióból is közismert 
zongoraművésznő, Kiszely Gyula a ne
ves zeneszerző és dr. Hámory Imre a 
m. kir. operaház művésze. A műsor be
fejeztével a Nógrádba- Gömörbe című 
csárdásra a következő párok nyitották 
meg a táncestélyt: Dr. Soldos Béláné- 
Dr. Hanzéiy Tamás, Dr. Baross Józsefné- 
Vadas Rezső, Horváth Sándorné-Dr. Kar
dos Károly, Sáska Dezsőné Dr. Debre- 
ceny Márton, Hatos Istvánné-vitéz Dr. 
Korbáss Ferenc, Baross Baba-Dr. Gross- 
miedt Pál, Hausner Baba-Dr. Aágh László, 
Huszár Jly-Dr. Förster Ede, Majtényi 
Hanna bárónő-Dr- Laszka Márton, Csi
szár Vali Dr. Zubovics László. Majd meg
kezdődött az általános tánc, amely ci- 
gányzene és egy kiváló pesti jazz-zene
kar hangjai mellett a késő reggeli órá
kig tartott. A bálon résztvevők egy han
gulatos báli éjszaka legszebb emlékeivel 
mentek haza, azzal a jóleső érzéssel, 
hogy vármegyénk Ínségeseinek nyomorát 
egy nagyon jelentős összeggel kb. 1500 
pengővel enyhítették. Nem volna teljes 
beszámolónk, ha nem emlékeznéhk meg 
az agilis rendezőgárdáról és legelsősor
ban vármegyénk szeretett főispánjáról, 
Dr. Soldos Béláról, kinek a legapróbb 
részletekig menő érdeklődése és támoga
tása telte lehetővé ezt a nagy anyagi és 
erkölcsi sikert. A rendezőség tagjai, élü
kön Dr. Hanzéiy Tamás és Dr. Gross- 
mied Pál vármegyei aljegyzőkkel a vár
megyei tisztviselőkar nőtlen tagjai voltak.

415 kis ember pedig boldogan szoron
gatott karjában ezenkívül 1-1 zacskót, 
tele cukorral, fügével, mogyoróval, 
mézeskaláccsal.

A felosztást egyszerű, de megható 
kis ünnepség előzte meg a csillogó ka
rácsonyfa alatt: egy kislány elmondta a 
Miatyánkot, egy másik kis leányka ka
rácsonyi verset adott elő. megköszönve 
az igazgatóság jóságos gondoskodását.

E jóságos gondoskodást, mit annyi 
más segítséget a gyár munkássága ismét 
csak az „anyavállalat“ a Salgótarjáni 
Kőszénbánya R. T. nemesszivü elnöké
nek, Dr. Chorin Ferenc ö Excellenliájá- 
nak köszönheti, ki Zoltán Frigyes köz
ponti igazgató előterjesztésére, ezidén is, 
immár ölödizben engedélyezte a cca. 
5.000 pengő értéket képviselő ruhanemű- 
ek és egyébb segítségek kiosztását.

A felosztást, mint minden évben, a 
gyár igazgatóinak és tisztviselőinek fele
ségei végezték szeretetteljes gondossággal.

Salgótarján 1935. évi anya
könyvi statisztikája. Született fiú él
ve 183. Született fiú halva 4. Születeti 
leány élve 200. Született leány halva 2. 
összes születés 389. Halálozás 183. Eb
ből egy éven aluli 34. Házasságot kötött 
160 pár. Természetes szaporulat 200. 
vagyis minden 1000 lakosra esik 11*8 
születés és 9*42 házasság.

„Turul“ Szövetség salgótarjáni 
„Tarján" törzse 1936 január 18 án tart
ja disztáborát a Rom. Kath. Olvasókör
ben. A táborozáson képviselteti magát a 
„Turul" Szövetség fővezérsége, valamint 
a Bercsényi B. E. Szépinives törzse ré
széről Oiáh József operaénekes, Thegze 
Gerber Miklós zeneszerző és Zsabka Kál
mán iró, szerepelnek.. Dudás János tb. 
dominus bajtárs pedig uj dalaival fogja 
hangulatossá tenni az estét. Az idei tán
cos gaudiummal egybekötött disztábor iránt 
a múlt évi siker alapján már is igen 
nagy az érdeklődés. Meghívók igényel
hetők M. Nagy Lajos űridivaláruházában 
telefon 138 sz. A disztábor kezdete pon
tosan 1936. január hó 18 án este fél 9 
órakor a Róm. Kath. Körben.

Alkalmazást keres. Salgótarján 
környéki áruház egyik legbevezetettebb 
kereskedő segédje ki már 5 éve mint 
vezetősegéd működik ezen a környéken 
és úgy fűszer vegyes mint a textilben 
teljesen perfekt. Ezen a vidéken bármelyik 
cégnek nagy vevőköri gyarapítást tudna 
létre hozni. Kariér jeligére a kiadó hiva
talhoz I

Frontharcos esL A salgótarjáni 
Frontharcos Főcsoport a hagyományos 
magas színvonalú műsoros tánc-estjét 
február 8-án rendezi meg az Ipartestület 
székházában. Az előkészítő munkálatok 
serényen, igen kimélyült mederben foly
nak fővárosi művészekkel. Az est rende
zősége mindent elkövet, hogy a Front
harcostábor igen tisztelt támogatói felejt
hetetlen emlékkel távozzanak az idei far
sang legtöbbet ígérő estjéről. A Front
harcos társadalom szeretettel vár min
denkit, ki szive melegéből kölcsön ád a 
didergő bajtársaknak.

Háziasszonyok! Megjelent a Dr OETKER 
gyár ötödik kiadású fényképes ünnepi recept
könyve, melyet kívánságra bárkinek ingyen és 
bérmentve küld: Dr OETKER A, Tápszermüvek 
Budapest, Vili, Conti u- 25. Sütőpor és vanília 
cukor ára most tévéienként 12 fillér.

A Mansz helyicsoportjának f. 
hó 5-én tartott álarcos jelmezes, farsan
gi estje a várakozásnak megfelelően ki
tünően sikerült. Az iparosszékház ízlé
sesen feldíszített nagytermében este fél 
10 órakor ropogós csárdással nyitották 
meg a táncot, majd ügyes összeállításban 
vonult fel lampionokkal Karnevál herce
gének látványos serege. Színesnél színe
sebb, ötletesnél ötletesebb jelmezesek. 
Maharadzsa, szultánák, kínai éjkirály
nő, biedermeier, carmén, brldgé, apród, 
matróz, kalóz, pierr, pierett, kazáriak, 
bohóc, cserkész, cigánynő, katicabogár, 
stb. A kora reggelig tartott pompás 
táncmulatságon nemcsak a város, hanem 
a környék kitűnősége is nagy számban 
volt képviselve. Az ízlésesen elrende
zett büfében áldozatkész asszonytest
véreink remekbekészült süteményei, tor
tái, szendvicsei, a figyelmes kiszolgálás, 
jó zene olyan hangulatot teremtett, ami
lyenben régen volt része a közön
ségnek.

A békeidők híres jó hangulatában 
zajlott le a megyebál.

Hírek és különfélék

Török Zoltán:
Dobog a szív, dalol a lant.
A,Munka január elsejei számában 

„Történet egy kis verrseskönyvről" cim 
alatt lelkes szavakkal méltatta egy volt 
salgótarjáni ifjú Bércessi B. Gyula: „Na
pos oldalon" cimen megjelent verses kö
tetét. És most újból boldog örömmel em
lékezünk meg egy másik salgótarjáni 
ifjú elindulásáról, aki „Dobog a szív, da
lol a lant" cimen fiatal szivének illatos 
virágait szedte díszes csokorba azért, 
hogy amint ő mondja:

„Szeretném, ha egykor majd 
megértenének, .

Ha egynéhány szavam halla
nák a vének,

Ha tanításomat fogadná az ifjú, 
És még egy kicsi lány,

, az a szőke haju."
Lapozgatom én is ezt a kedves kiállítású 
könyvet és elmerülök egy majdnem gye- • 
rekember, Török Zoltán reálgimn. VIII 
o. tanulónak szertelenül csapongó gon
dolataiban, amelyek öröm és szomorúság: 
Isten, Haza és Szerelemről szólnak felém 
az ifjúság sokszor naiv és mégis emberi 
meglátásában. Sokszor egészen öreg ez 
a hang, amikor a jövő sötét képei vízió-' 
nálnak előtte. Itt érződik ki a Ma szó-' 
moru problémája: az iskolákból kikerülő 
ifjúság állásfalansága. De nem azért fia-, 
tal Török Zoltán, hogy ne legyen tiszta 
hite és töretlen reménye. „Zengjél ó dal
nok" című versében igy beszél magához:.

Igazság, szeretet, hit sokat elhagyott 
Már nem hivő lelkek, már nem is 

magyarok.
Ezeknek zengd ó lantoddal a hitet, 
Ezekhez kiálts, hogy testvér uj életet!-

Huszonnyolc kis költemény van eb-? 
ben a versíüzetben. Huszonnyolc mele
gen érző szívről tanúskodó szép Bizo
nyítvány, amelyet tulajdonosuk büszke
séggel mutathat meg később, még.ószülő 
fejjel is. „Ez voltam, mert fiatal voltam,' 
mert május volt."

Aki letűnt ifjúságát a Vili ik ősz-: 
tály iskolapadjáig kívánja visszaálmodni, 
az vegye a kezébe a régi májusok illa
tával felénk daloló Török Zoltán könyvét.

A kritikát talán röviden úgy fog
lalhatnánk össze : a könyvnek az erénye 
a fiatalság, de a fiatalság a hibája is a 
könyvnek.

Csak szívből örülni lehet ennek a 
második elindulásnak is. De mikor fog
megszólalni a hang csak salgótarjáni ta
lajból ?

A kötet két kis versikéjét mai szá
munkban hozzuk :

Találkozásunk.
A véletlen játékában :
Részesülünk mindig,
Életünknek szép napjában 
Találkozunk mink itt.

• Itt a földön, e világon, 
Tavaszi nap ragyogáskor 
Találkozom Véled, '
A jöttödet mindig várom, ;
Szépségedet megcsodálom 
És szeretlek Téged.

Minden a Tiéd!
Tiéd a szivem, a tiszta érzés, 
Tiéd a lelkem, a fájó érzés, 
Tiéd a dalom is, a szivem hangja, 
Dicséret, vagy bú, lelkemnek panasza, 
Minden csak a Tiéd, semmi nem az enyém. 
Mert én azt akarom, hogy Te boldog 

[legyél, i

SZIVARKAHUVELYT 
ÉS PAPÍRT 

Főelárusitó : M. Kir. Dohányáruda.
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A farsangi mulatságok sor
rendje. A polgármester kezdeményezé
sére a TESz által megindított akció úgy 
látszik meghozza az eredményt e téren. Az 
előadások pontos megkezdése és a mu 
latsagok, estélyek túlzsúfoltságának elimi
nálása volt az akció megindításának cél
ja Az eddig bejelentett farsangi előadá
sok, estélyek termikusát az alábbiakban 
közöljük:

Turul bajtársi Egyesület I hó 18
Szent Erzsébet Nőegylet I »• 25
Ipartestület II M 1
Gimnázium II M 2
Frontharcosok 11 M 8
Acélgyári tiszlikaszinó 11 15
Kalhoiikus Kör 11 II 22
Ev. Nőégyl gyerm jelm. esIII 41 23

— Kérjük a társadalmi egyesületekéi, 
hogy kívánságaikat, észrevételeiket lapunk 
szerkesztőjével közölni szíveskedjenek. 
Városunkhan is sok egyesület van, amelyik 
terminust szeretne biztosítani a maga 
számára is, azonban tekintettel a farsang 
rövidségére, ehhez nem jutott, indokolt, 
hogy a következő esztendőben biztosít
tassák számára ilyen terminus. Az bizo 
nyos, hogy a charitaliv célú mulatságok 
rendezése elsőbbséget élvez a terminu
sok elbírálásánál.

A m. kir. posta közleménye. 
A m. kir. posta kisérletképen nyugtákon 
alapuló követelések beszedését elvállal
ja a hivatal belterületén lakó címzettek 
tői. A nyugták csak azonos és 5-Ptmeg 
nem haladó összegről szólhatlak és az 
egyszerre feladott nyugták drb. száma 
50 nél kevesebb nem lehet. A nyugták 
beváltását a posta a hó 2 a és 8 a közölt 
két esetben megkísérli és feladónak azok
ról 9-én leszámol. A dij beváltolt nyug
ták után drbonként 6 fillér. Bővebb fel
világosítást készséggel ad a helybe i pos
tahivatal.

A Szent Erzsébet Kath. Nőegy
let .f évi január 25 én, a Kath. Kör 
dísztermében esti fél 9 órai kezdetid 
műsoros farsangi tea és táncestélyt ren 
dez, melyre kedves közönségét, az egye
sület jóakaróit és barátait tisztelettel meg
hívja. Teajegy IP. Család jegy 3 személy
re 2 P. Műsor: 1.) Megnyitó. Tartja Se 
metkay József főtitkár 2 ) Humoros köl
teményeket ad elő Kollay Imre, a Szent 
Erzsébet nőegylet tiszteletbeli örökös 
tagja. 3) Krupár Gézáné szóló-énekszá
mai. Zongorán kisér: Vadászy Bertalan. 
4 ) Endrődi Béla : „Elssler Fanny estéje." 
Verses jelenet, táncbelétekkel zenekari 
és zongora kísérettel. Előadó: Szmolka 
Mihályné. Elssler Fanny különböző tán 
cait megjelenítik : Simkovics Jánosné, 
Horváth Lenke és Gitta, Bakacsi Mária.
— A táncokat összeállítja és ’rendezi: 
Csanády Miklósné. A zenekart vezény
li Vilezsál Richárd; zongorakiséretet Csa 
nády Miklós látja el. — A tánccstélyl 
a körmagyar vezeti be, a Move sportszak 
osztály előadásában, Csanády Miklósné 
rendezésében.

Luby-féle parcelázott házhe
lyek eladására vonatkozó összes felvi
lágosítások a Nemzeti Egység Pártja 
titkári irodájában szerezhetők be, ahol 
a térképek stb. is megtekinthetők.

Betörés. December 31-én éjjel 
Littke (Nógrád Hont megye) községben 
a községháza hivatalos helyiségébe isme
retlen tettes álkulccsal behatolt, a főjegy
ző íróasztalát felfeázitette és az anyaköny
vek magőrzésére szolgáló Wertheim-szek
rény kulcsát ellopta. A főjegyző — aki 
a községháza udvarában lakik, észrevet
te* hogy az irodában járt valaki s riasz
tás céljából az udvar felé 2 lövést tett, 
mire a betörő ^nélkül, hogy a Werthe- 
ím-szekrény kulcsán kívül valamit elvitt 
volna, elmenekült. A csendőrség nyomo
zást indított

Mai lány.
Irta : Visnovszky László. 

Intézetből jöü, mondják jól nevelték, 
Itthon persze tárt karokkal várják, 
Felteritelt asztal, jazz, fiuk, 
S egyeb tarka baika lármák. 
Csinos lány, alig huszesztendős, 
Szemöldöke nincs, körme lila, 
Az ajkán csókálió a rúzs, 
S ezt ki kell próbálnia,
A nyár hosszú és, hogy ne legyen unalmas, 
Kell a tenisz, a tánc, a strand, 1
S bár feltűnő a divat, ami a slrandon ma van, 
Ez nem baji
Legalább látják, hogy milyen jó alakja van. 
Kirándulás és egy kis flört a holdas esten, 
Az édes Mama megbízik benne, 
Hiszen intézetben nevelték Budapesten, 
Cigarettázik és ideges lesz,
Férjhez menni ráér. Huszonkét éves, 
Mindent un már és szeszélyes.
Otthon alig bírnak véle, 
S már a fiuk sem szeretik. 
Azután elhagyja őt az az Egyetlen is 
Aki hűséget fogadott néki egy örök időr.e, 
így öregszik meg csendben .. egy mai mo-

, [dern lány 
A huszonötödik esztendőre.

Kérelem. Sokszor érkeznek la
punk szerkesztőségéhez közlés végett 
kéziratok, vagy gépírásos cikkek, hírek, 
de a beküldő nevének feltüntetése nél
kül. Kérjük, hogy a jövőben ezen bekül
dött és közlésre szánt Írásokat a bekül
dők írják alá, mert csak ez esetben közöljük 
lapunkban. Nem a közönségnek van 
szüksége erre, hanem a szerkesztőségnek, 
ne hogy illetéktelenek esetleg téves köz
leményeit adjuk le. Szerk.

A 145. Sirály cserkészek ked
ves és tanulságos műsor keretében búcsúz
tak ízléses otthonukban az Ó esztendő
től. A meghívott vendégek között meg
jelent dr. Förster Kálmán polgármester, 
cserkészelnök is feleségével. Az előadást 
dr. Vilmon Gyula tisztiorvos kedves és 
érdekes beszéde vezette be. A beszéd 
tárgya: a nemes cserkész-lélek erősítése, 
propagálása, mint nemzet és népfentartó 
legfőbb biztositék. A szép és tartalmas 
beszéd után komoly és tréfás számok, 
irredenta dalok, szavalatok, zeneszámok 
tették kedvessé és kellemessé az eszten
dő utolsó óráit, majd befejezésül Krafl 
Aladár cserkészparancsnok meghaló sa 
ját szerzésű költeményét olvasta fel nagy 
lapsokat aratva. A szép est nívós műso
ra magánhordozla a parancsnok meleg 
és az ifjúságot szerető szivének izzó lel
kesedését, hozzáértését. Az előadás után 
az öregcserkészek teán látták vendégül 
a megjelenteket.

Megkezdődtek a (budapesti) 
Mezőgazdasági Kiállítás előkészü
letei. Az idei tavaszi (budapesti) mező
gazdasági kiállítás nagy sikerére való te
kintettel az OMGE kiállitásrendező-bi- 
zotttága elhatározta, hogy az 1936. évi, 
sorrendben immár 45. kiállítását nagyobb 
arányokban rendezi meg március 20 25. 
napjain. Az előkészületek ennek figye
lembevételével folynak már, a kiállítási 
iroda minden osztálya teljes felkészült
séggel dolgozik, a napokban küldték szét 
a jelentkezési felhívásokat. A tenyészál
latok csoportjában a bejelentések határ
ideje január 15.-e, a többi csoportokban 
február L és 15e. A gazdák máris nagy

A városi inségmunkások
szomorú serege erőben növekedik. A bá 
nyatársulat, az acélgyár, a Hirschgyárban 
az utóbbi hetekben megkezdődtek az el- 
bocsájtások. Egyetlen munkalehetőség csak 
a városi insé.munkán van, ott sem azért, 
mintha szükség volna a munkaerőié, ha
nem mert a belügyminisztérium közjóté
konysági osztályának és a városnak ál
dozatkészségéből az anyagiak nehezen 
bár, de legalább a súlyos tél és kora ta
vasz idejére biztosítva vannak. Sajnos 
azonban nem oly mértékben, hogy ebből 
egy Ínséges család megéljen. A vállala
toktól elbocsájtott emberek szinte két
ségbeesve panaszkodnak, hogy tél idején 
kell elhagyni a biztos kenyeret, amely ha 
nem volt is nagy, mégis nagyobb volt, 
mint az inségmunkás kenyere. Nap-nap 
után ostromolják a hatóságokat, képvise
lőt stb. ajánló írásokért, hogy hátha si
kerül az elbocsájtások dacára is valame 
lyik iparvállalathoz bejutni, vagy ott visz

szamaradni. Sajnos ez hiú remény, mert 
a vállalatok csak abban az esetben sza
nálnak, ha a munkarendelések megcsap
pannak, sőt — tudomásunk szerint — 
akkor sem, hanem hónapokig próbálgatják 
egyik üzemből a másikba helyezni a mun
kást, hogy kivárhassák az időt újabb 
rendelésig. Nehéz a helyzete a keriyér- 
adónak és munkásnak egyaránt. Ipari 
piacunkat a gyűlölet-gyűrű bénítja meg, 
mezőgazdasági kivitelünk a belső drága
ságot növeli, a pénzforgalom kicsi, a 
mukáskinálat igen nagy, mind ez még 
súlyos próbára teszi nemzetünket. Hisszük 
azonban, hogy van szabadulás ebből a 
kétségbeejtő helyzetből, mely csaknem 
minden nemzetnél igy van ma, sigv ma
rad mindaddig inig a Népszövetségnek 
csúfolt diktatúrát el nem söpri a szenve 
dö népek felébredése s helyébe az is
tenfélő és felebarátjukat szeretők szövet
séget nem teremti meg.

érdeklődéssel és várakozással tekintenek 
a jövő évi kiáiiilás elé, amely igen ta
nulságosnak, sok tekintetben újszerűnek 
ígérkezik és mint eddig, előreláthatóan 
most is igen nagy szolgálatokat fog tenni 
állattenyésztésünknek a tenyeszállalforga 
lom központosított lebonyolitása által. 
A kiállításon a tenyészállatértékesilésl és 
beszerzést különféle jelentős kedvezmé
nyek fogják előmozdítani. Belföldön 5(J- 
százalékos, a szomszédos államokban 
ugyancsak jelentős utazási kedvezmények 
lesznek a kiállítás alkalmával, amely az 
1936. évben a magyar gazdasági élet 
egyik legjelentősebb eseményének ígérke
zik. A már eddig is számottevő külföldi 
érdeklődés fokozására a rendezőség fel
vette a kapcsolatot a szomszédos államok 
gazdatársadalmi szervezeteivel és utazá
si irodáival. A kiállítási iroda készséggel 
ad felvilágosítást bármilyen irányú érdek
lődésre (Budapest, IX Köztelek utca 8. 
Telefon 886—85. 866—01 és 866—05 )

Halálos Baleset. F. hó 1-én 
Vincze József 18 éves kisterenyei (Nóg
rád Hont megye) lakos napszámost a kis
terenyei bánya transformátor házában a 
tízezer voltos áram agyonsujlotta. Megál
lapítás szerint a szerencsétlenségért bün
tetőjogi felelősség senkit sem terhel.

December 30-án kerültek 
forgalomba a Rákóczi kétpengő- 
sok. A II. Rákóczi Ferenc fejedelem 
emlékét megörökítő kélpengős ezüst ér
mék veréséről 1935. évi VI. törvénycikk 
alapján vert kétpengös ezüstérméket a 
Nemzeti Bank budapesti főintézete a 
vidéki fiókjai utján december 30-án hoz
ta forgalomba. Az ezeknek az érméknek 
forgalombahozásáról szóló hirdetményt a 
hivatalos lap december 29-i száma kö
zölte. Az érme súlya 10 gramm, átmé
rője 27 milliméter.

Januárban elkészül a fűszer
áruk fázísforgalmi adórendelete. A 
fűszer- és vegyeskereskedők már hosszabb 
idő óta csak részben fotgalmiadóala- 
nyok, amennyiben forgalmuknak nagy
része már fázisadórendszer alá tartozik 
és csak a papirosáruk, a szeszesitalok, 
konzervek, pótkávék tartoznak még az 
általános forgalmiadé alá. E néhány cikk 
miatt kell még eléggé terhes adminisztrá
ciós munkával foglalkozatok. Érdekkép

viseletük a pénzügyminisztérium forgal
miadó osztályához fordul* kéréssel, mi
korra remélhetik az összes cikkekre egy
aránt kiterjedő fázisforgalmi adórendelet 
kibocsátását Azt a választ ka'pták, hogy 
a pénzügyminisztérium jövő évi munka- 
programmja már elkészült és a januári 
munkaprogrammba, tehát legsürgősebben 
megoldandó feladatok között szerepei 
azoknak a cikkeknek fázisadó alá voná
sa, amelyeknek eladásával a fűszer- és 
vegyeskereskedők foglalkoznak. A keres
kedelem nagy megnyugvással fogadta a 
hirt és reméli, hpgy még januárban el is 
készül a rendelet

A fővárosban 28, a vidéken 
45 százalékkal csökkentek a jö
vedelmi adóalapok. A jövedelmi adó
alapok összege 1928-ban 1.371 millió
pengő volt. 1933-ban már csak 1.024 
millió, vagyis 27 százalékkal kevesebb, 
mint hat évvel ezelőtt De a fővárosban 
e hat év alatt a jövedelemi-adóalapok 
mindössze 6 százalékkal, a vidéken a- 
zonban 45 százalékkal apadtak. A fővá
ros jövedelmi-adóalapjait az is kedvező
en befolyásolja, hogy a földbirtok nem 
itt adózik. A pénzügyi hatóságok nem 
egy jövedelmi-adóalapot még növelni-is 
tudtak. A jövedelmeket terhelő és az 
adóalapba beszámítható terhek összege is 
rohamosan növekedett. A terhek emel
kedése a fővárosban gyorsabb Ütemű 
volt, mint a vidéken. Budapesten 130 
százalékkal, a vidéken 73 százalékkal 
emelkedtek a beszámítható terhek. A 
tiszta jövedelmi adóalap az országban 
1928 és 1933 között 37 százalékkal csök
kent, mégpedig a fővárosban 28 szá
zalékkal, a vidéken 45 százalékkal.

Az angol vámemelés folytán 
feltűnően estek a magyar pulyka 
árak. Rendkívül súlyosan érinti a ma
gyar baromfitenyésztést és exportkereske
delmet egy váratlanul életbelépett angol 
intézkedés, amely a szerb pulykái előnyö
sebb helyzetbe hozza, mint a magyar 
származásút. Anglia ugyanis december 
24-élől kezdve a magyar pulykára három 
Eennys vámol alkalmaz, mig a szerb puly- 

a ugyanakkor csak egy penny vámot fizet.

A Salgótarjáni Takarékpénztár 
zálogháza Salgótarján, 
Fő-utca 45. szám alatt 
(Bejárat az udvarban) 

kölcsönt folyósít,

Zálogház.

arany, ezüst, ruhanemű 
és egyéb értéktárgyakra.

Hivatalos órák : d. e. 8-12-ig, d. u. 2-4-ig.

FŰSZERKERESKEDŐK
FIGYELMÉBE!
NAGYON OLCSÓ kosa
ras naptárak cég
nyomással BESZER
ZÉSI ÁRON kaphatók VÉGH KÁLMÁN

KÖNYV-ÉS PAPÍR
KERESKEDÉSÉ

BEN, FŐ-TÉR 1. SZ.
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Hirdessen!

A Munka

-APOLLO MOZGÓ-

Nyomatott: .A MUNKA"-nyomdában Salgótarján — Nyomdatulajdonos: Végh Kálmán.

Számok, amik beszélnek.

politikai 
hetilapbanl!!

sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár száza
léka szerint megállapított bánatpénzt az általa 
ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni.

Salgótarján 1935 szeptember hó 19. napján 
Ze'enka s. k.

Kiadmány hiteléül 
Kuchinka 

tkv. vezető h

aranykoronái tevő vám fizetése ellenében ’ 
kerülhet behozatalra Ez a közlés az ér
dekelt cégek körében nagy feltűnést kel
tett, mer általában úgy tudják, hogy a . 
tengeri vám felfüggesztéséről szólló kor
mányrendelet nincs hálái időhöz kötve.

— január 14-én kedden este 8 órakor — 

-Trópusi szerelem1* fősz: Paui Muní 
Kém voltam. Fősz: Conrad Veidt.

Január 31-én megszűnik a 
tengeri vámmentesége. A Külkeres
kedelmi Hivatal felhívást intézett azok 
koz a cégekhez, amelyek november 15- 
é»g tengerihehozatal céljaira, fizetőeszkö
zök birtokába jutottak s ennek alapján 
a vámmentes behozatali engedélyt meg
kapták, hogy legkésőbb 1936. január 31 
én gondoskodjanak a behozott tengeri 
vámkezeltetéséről. Ellenkező esetben mint 
e íclhivás mondja — a vámmentesség 
érvényét veszti és a tengeri csak a 4

Lyonban,
Franciaország válogatottjával mér- . 

kőzik holnap a berlini nlimpiára készü
lő Magyar amatőrválogatott. A magyar 
csapatban az SBTC bői Zsengellér 
szerepel.

A karácsonyi ünnepek alatt tar-.- 
tolták meg a SSE által kiadott asztali 
tenisz vándordíjért folyó döntő mérkő 
zéseket, az acélgyári olvasókör termében, r 
amely a Hirchgyári olvasókör asztali ‘ 
tenisz csapatának a győzelmével végző 
dőlt, s igy egy évig az Ízléses vándordí
ját a Hirchgyári csapat őrzi. Második a* 
SSE csapata lett.

A MEFHOSZ berlini olimpiai kü
lön vonatára a jelentkezések határidejét 
1936 március 31 ig hoss/abbilollák meg, 
azzal a jogfentarfással, hogy a jelentke- *• 
zési határidő a rendelkezésre álló belé
pőjegyek számának megfelelően előbb is 
lezárható. Érdeklődőknek díjmentesen ad ’ 
tájékoztatót a MEFHOSZ Utazási Iroda- / 
ja Budapest, IX. Ferencz krt 38. fsz. 2. 
Telefon: 872—74

A Népkonyha részére érkezett 
újabb adományok: Kohl Oswald 10 pen
gő. Bauer Géza, Csics Gyula, Dr. Schwa- 
bach László, Keszler Mátyás 3—3 P. 
Dr. Kiávárday Pap Tibor, Básthy László, 
Kuchinka Anna 2—2 pengő. Sztolár 
Ede 1 pengő. Hálás köszönettel nyug 
tázza a vezetőség.

Bányamozgók hírei. Baglyasal- 
ján vasárnap délután tél 4 és nvolc órai, 
Pálfalván vasárnap délután kettő, öt és 
hét órai, Valamint hétfőn este fél nyolc 
órai kezdettel előadásra kerül Farkas 
Imre bájos operettje, a magyar fimgvár- 
tás egyik büszkesége az: IGLÓI DEÁKOK 
Gervai Marica, Kabós, Gőzön, Jávor, 
Pethes, Gárdonyival a főszerepekben. 
Kísérő műsora: „Csizmás kandúr“ trükk- 
film. — Szerdán Baglyasalján és csütör
tökön Pálfalván este fél nyolc órai kez
dettel, csak 16 éven felülieknek részére 
TING TAO TŐRE cimü, izgalmas bűn
ügyi történet a gyémánt csempészekről 
lesz „bemutatva, Heather Angel, Nigel 
Bruce és Victor Jory-val a főszerepben 
és több részből álló tanulságos kisérő 
műsorral.

Szinmüelőadás S.K.B. Mizser- 
fa telepén. Karácsony első napján, mint 
az előző években is, jólsikerült szinda 

■ rabot rendeztek a Mizserfa bányatelepi 
cserkészőrs tagjai Színre került „A két 
anya“ cimü négy felvonásos karácsonyi 
színmű. Önkéntes adományokból 90 P 
40 L folyt be. December 31-én még job
ban sikerült Szilveszter estét rendezlek 
a szülők, szintén a cserkészek támoga
tására. Kedves és megható volt ez alka
lommal a szülők részéről azon odaadó 
igyekezet, megértés és a cserkészek 
iránti lelkesedés, amellyel segítségére si
ettek a fiuknak, önként ajánlkoztak sze
repelni a Szilveszter estén, hogy ily mó
don segítsenek összehozni a nyári tábo
rozásra szükséges összeget. Igyekvésüket 
siker koronázta, mert a bevétel ezúttal 
184'40 P volt Mindkét alkalommal a szín
darabokat Bercsényi Lajos igazgató-tanító, 
cserkészparancsnok tanitolta B. A.

Meghívó. A Salgótarjáni Bánya
telepi Torna Club 1936. évi rendes tiszt
újító közgyűlését 1936 január hó 12-én 
d. e. fél 11 órakor tartja meg a Bánya
kaszinóval szemben levő Leventeotlhon 
helyiségében. Tárgysorozat: 1. Elnöki 
megnyitó, jegyzőkönyv felolvasása 2. Tit
kár, intézők, pénztáros jelentése. 3. Pénz
tári ellenőrök és gazd. biz. jelentése és 
felmentések megadása. 4 Tisztikar fel
mentése, uj választások. 5. Indítványok 
(közgyűlés előtt 4 nappal Írásban adandó 
be.). Megjegyzés: Alapszabály szerinti 
szavazati joga minden tagnak van, aki 
1935. évi tagsági dijjal hátralékban nincs. 
A közgyűlést az 1936 január 12 iki ha
tározatképtelensége esetén, külön meghí
vó nélkül 1936 január hó 19-én ugyanott 
tartjuk meg, mikor is a közgyűlés, tekin
tet nélkül a megjelent tagok létszámára, 
határozatképes. Salgótarján, 1935 dec. 28. 
A választmány megbízásából az SBTC el
nöksége. Deszberg elnök. Bolner titkár.

— 1936. évi január hó 11 én szombaton — 
este 7 és 9 órakor, 12-én vasárnap d. u.
— 5, 7, és 9 órakor, 13-án hé’főn e. —

7 és 9 órakor.

STRADIVÁRI
Főszereplők: Gustav Frölich, Sybille 
Schmitz és Harald Paulsen. Hiradó.

január 15-én szerdán és 16-án csütökön 
este 8 órakor.

—HADIFOGLYOK—
— Fősz: Lukács Pál, Douglas Fairbanks. 

A FEHÉR FENSÉG Dráma.
Kiegészítésül: FOX HÍRADÓ.

SBTC, a többi 10 mérkőzésen mindig 
másképp. Csak egyetlen játékos van, aki 
mind a 12 mérkőzésen és mindig ugyan 
azon a poszton szerepelt; Géczy, a kapuj. 
Legváltozatosabb volt a balösszekötő 
posztja, amelyet 6 és a jobbszé|sőé, amelyet 
7 játékos töltött be fölváltva. A kél hát
véd helyét kivéve azonban mindenütt 
váltakozott legalább 3 más játékos.*

A sok próbajátékos közül ezídeig 
csak Havas és Túrán vált be. A szünte
len kisérletezésnek és próbálgatásnak 
eddig csugán az az eredménye, hogy a 
4—5 ligaszinvonalu játékos mellett van 
a csapatnak vagy 15 jó „tartalékja“, akik
ből azonban alapos, hozzáértő tréneri • 
munkával lehet jó csapatot kialakitani.•

Az SBTC 19 gólja közül 12-t lőtt 
Zsengellér, 4 el Thour, 1—1-t pedig Ta
kács III, Nyerges, és Havas. Zsengellér- 
nek állagban minden mérkőzésre jut egy 
gól. Érdekes azonban, hogy a 12 gól kö
zül 7 el két mérkőzésen (Soroksár, Bocs-. 
kai) rúgott.

A legeredményesebb csatársor a 
góllövés alapján: Takács III, Thour, Zsen
gellér, Nyerges, Havas.

— • •
7 gólt kapott az SBTC az őszisze

zonba 11-esből. Minden megítélt 1 Les
ből gól lett Ezzel szemben az SBTC 
csak 2 szer rúgott 11 est s abból is csak 
az egyik lett gól.

Nem csak a pesti bírókkal, a sze
rencsével is hadilábon állott az SBTC.

A salgótarjáni kir. jbiróság mint tkvi hatóság 
5645/1935 tku.

Árverési hirdetmény-kivonat
A salgótarjáni Takarékpénztárnak végre

hajtatnak Orosz Károly és Szabó Gábor végre
hajtást szenvedők étien indított végrehajtási ügyé
ben a telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérel
me következtében az 1881 LX t-c. 144, 146,147 
§§. valamint az 5610/1931 sz a 35 000/193l B. 
M. szu. rcndcletek értelmében elrendeli a végre
hajtási árverést 308 ar. P tőkekövetelés, ennek 
1932. évi május hó 24 napiától járó 91’, *. ka
mata */, */« váltódij 60 P 91 till, eddig megálla
pított per és végrehajtási és az árverési kérvé
nyért ezúttal megállapított 30 P. költség, vala
mint a csatlakozottnak kimondott Országos Köz
ponti Hitelszövetkezet 415, korona, özv. Bathi 
Antalné sz. Gyugyela Borbála: 60 korona, Ora- 
vccz Lajosné szül. Torják Anna 10.000 ŕ8000 + 
8000 korona Salgótarjáni Népbank R. T. 231 P 
Rozsnyói Kegyes alapítványi Pénztár 20*»0 f-1000 
korona tőkekövetelés és já ulékai behajlása végett.

A salgótarjáni kir. jbiróság területén levő 
Bárna községben fekvő, s a bárnai 454 szu. tjk- 
ben A,-l sor 77. hrszám alatt foglalt. Ház, udvar 
és kert ingatlanb I a B. ló sorszám szerint. Orosz 
Károly végrehajtást szenvedett nevén álló illető
ségére 300 P, kikiáltási árban, mely ingatlan il
letőség a starjáni Takarékpénztár végrehajtató ér
dekében a kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron 
alul cl nem adható,

továbbá a bárnai 455 sztjkönyvben A I. 1-4 
sor 371, 372, 558, 373 hrszám alatt fcglalt, Szán
tó ingatlanból a B. 13. sorszám szerint Orosz 
Károly végrehajtást szenvedett nevén álló illető
ségére 193 P. kikiáltási árban mely ingatlan ille
tőség a salgótarjáni Takarék pénztár végrehajtató 
érdekében a kikiáltási ár kétharmadánál alacso
nyabb áron alul el nem adható.

A bárnai 456 szu tjkonyvben A-f-1 sor 
363 hrszám alatt foglalt „Szántó" ingatlanból a 
B. 8 sorszám szerint Orosz Károly végrehajtást 
szenvedett nevén álló ingatlan illetőségre 123 P. 
kikiáltási árban,

mely ingatlan illetőség a starjáni Takarékpénz
tár, végrehajtató érdekében 6/8 P vételárnát ala
csonyabb áron alul élnem adható,

a bárnai 245, szk. tjkönyvben ALI sor, 557 
hrszám alatt felvett „Szántó" ingatlanból a B. 20 
sorszám szerint. Orosz Károly végrehajtást szen
vedett nevén álló illetőségre 110 P kikiáltási árban, 

mely ingatlan illetőség a starjáni Takarékpénz
tár végrehajtató érdekében 678 P vételárnál ala
csonyabb áion alul el nem adható.

A bárnai 364 szu. tjkönyvben AI 1-5 sor 
1111/9, 1111/52. 1111 101, 1107/6/23. 1107/6 96. 
hrszámok alatt foglalt 6 Bt. sorszám sze
rint Orosz Károly, végrehajtást szenvedett nevén 
álló „erdő" ingatlanokra 270 P kikiáltási árban 
mindazonáltal a Salgótarjáni Kőszénbánya R T. ja
vára bekebelezett kőszénkiakaázási szolgalmi 
jognak fenntartásával,

mely ingatlanok, a Starjáni Takarékpénztár vég
rehajtató érdekében 292 P- vételárnál alacsonyabb 
áron alul el nem adhatók.

A bárnai 424 szu.‘tjkönyvben A-Ll sor 
1107/6/08/27. hrsz, alatt foglalt „erdő" ingatlan
ból a B. 3 és 5. sorszámok szerint Szabó Gábor 
végrehajtást szenvedett nevén álló illetőségére 
215 Pengő kikiáltási árban,

mindazonáltal a Salgótarjáni Kőszénbánya R T. 
javára bekebelezett kőszénkiakuázási szolgalmi 
jogok fenntartásával,

mely ingatlanok a Salgótarjáni Takarékpénztár 
végrehajtató érdekében 292 P vételárnál al icso- 
nyabb áron alul el nem adhatók.

A bárnai 424 tjkönyvben A-f-1 sor 1107/6/ 
98 27 hrszám alatt „erdő" ingatlanból a B 3 és 
5 sorszámok szerint, Szabó Gábor végrehajtást 
szenvedett nevén álló illetőségére 215 P kikiál
tási árban mindazontállrl a Salgótarjáni Kőszén* 
bánya R. T javára u C 13-—14. alatt a 2194 1921 
szu. végzésével, Susán Balázs és neje szül. Répác 
Julianna javára bekebelezett holtigtartó haszon
élvezeti joguknak a C 23 alatt a 2183/1923 tk. 
szu. végzésével özv; Oravec Györgyné s Orosz 
JuJit javára bekebelezett özvegyi haszonélvezeti 
jognak fenntartásával,

mely ingatlan! illetőségek az Országos Központi 
Hitelszüvetkezet özv. Bathi. Antalné sz. Gutyela 
Borbála, Oravecz Lajosné sz. Torják Anna és a 
Salgótarjáni Népbank R. T. csatlakoztatott végre- 
hajtatók érdekében 200 P vételárnál alacsonyabb 
áron alul el nőm adható..

A bárnai 472 szu- tjkvben A-f-1 sor 822 
hrsz, platt foglalt „Szántó" ingatlanból a B 12 
sorszám szerint Szabó Gábor végrehajtást szen
vedett nevén álló illetőségére 210 Pkikiáltási ár
ban, mely ingatlan iJJetöség a Rozsnyói Kegyes 
alapítványi Pénztár csatlakoztatott végrehajtató 
érdekében a kikiáltási ár kétharmadánál alacso
nyabb áron alul,

a Starjáni Takarékpénztár, alapvégrehajta- 
tó érdekében pedig 200 P, vételárnál alacsonyabb 
áron alul el nem adható,

végül a bárnai 219 szu. tjkönyvben A J I’—36, 
38, 40, 42-59, 62, 63 sorszámok alatt foglalt 
„Szántó, legelő és erdő" ingatlanokból a B 227 
sorszám szerint Szabó Góbor végrehajtást szen
vedett nevén álló ingatlan illetőségre 260 Pengő 
kikiáltási árban, mely ingatlani illetőség a Star
jáni Napban R. T. csatlakoztatott végrehajtató 
érdekében, 634 P. vételárnál alacsonyabb áron alul.

A Salgótarjáni Takarékpénztár alapvégrc- 
hajtató érdekében 2871 Pengő vételárnál alacso
nyabb áron alul el nem adható.

A telekkönyvi hatóság az árverésnek Báma 
községházánál megtartására 1936 évi február 
hó 20 napjának <L •« 11 óráját tflai kL

Az érvéréin! szándékozók kötelesek bá
natpénzül • kikiáltási ár 107.-át készpénzben 
vagy 1881 IV t«a 42§-ában meghatározott árfo
lyamai számított óvakképes értékpapirosban a 
kiküldöttnél letenni vagy a bánatpénznek elöle- 
gesen bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti 
elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árveré
si feltételeket aláírni (1881: LX.t-c. 147, 150, 170 
S8, 1908 t-c 21. §.)

Az aki az ingatlanért a kikiáltási árnál 
magasabb ígéretet telt, ha többet ígérni senki

12 bajnoki mérkőzést játszott a Nem
zeti Ligában az SBTC. 7-et elvesztett 3 
volt döntetlen és csak 2 Ízben győzött. 
Az őszi szezon végére 7 ponttal a 12. 
helyre, a kiesők csoportjába került. A 
tavaszi szezon feladata az SBTC-nek 
onnan elkerülni.

A 7 elveszített mérkőzés közül 3* 
nak (Ferencváros, Budai „11" Budafok) 
a félidejében még vezetett az SBTC. Ve
zetett a Kispesttel döntetlenül végződön 
mérkőzés kiidejében is, a második féli
dőben vesztette el a Phöbus elleni mér
kőzést is, amelynek félidejében még dön 
télién volt az eredmény.

Logikusan vonhatnánk Je ezekből 
az adatokból a következtetést, hogy csak 
az első félidőt bírja az SBTC s akkor 
kiadja minden erejét, ha viszont ered
ményeinek másik része nem mutatná 
pont ennek az ellenkezőjét. \

A 2 megnyeri (Soroksár, Törekvés) 
mérkőzés közül az egsiknek a félidejé
ben sem vezetett az SBTC. A Sorok
sárral vesztére a Törekvéssel pedig dön
tetlenre állott. Elvesztett első félidő után 
végzett döntetlenül a Bocskaival is, s a 
Hungária és ^zeged mérkőzéseken is a 
második felidőben ért el kedvezőbb ered
ményt.

Nem vonhatunk le tehát merev kö
vetkeztelést ez adatokból arra nézve, 
hogy az első vagy a második félidő e az 
SBTC é. Azt azonban láthatjuk belőlük, 
hogy vagy csak az első, vagy csak a má
sodik félidőt bírja az S3TC, de sohasem 
— vagy legalább is nagyon ritkán — 
mind a kettőt. K< kell égyensulyozni a 
profik kondicióbeli fölényét s meg kell 
tanulni okos taktikával tartani az elért 
eredményt. »

12 mérkőzésen 20 játékos szerepelt 
az SBTC ben. A következők;
Géczy 12 Túrán 6
Havas 12 Kecskés 5
Walkampf 12 Bretler' 5
Zsengellér 12 Krasznai 4
Thour 12 Koppány 3
Szabó 11 Soltész 1
Vágó II. 11 Nyerges 1
Takács III. 9 Dupák 1
Takács IV. 7 Komáromi 1
Ménich 6 Farkas 1

20 játékos 12 mérkőzésen, akikből 
a szezon végére sem alakult ki egy stan
dard csapat.

Mindössze 5 játékos; Géczy, Havas, 
Walkampf, Zsengellér és Thour játszotta 
végig mind a 12 mérkőzést s szintén 5 
játékos van aki csak egyszer-egyszer 
szerepelt.

Ugyanazzal fölállitásu csapattal c§ak 
a Soroksár és Hungáriá ellen játszott az

Salgótarján megyei város polgármesterétől. 
8913/1935. sz.

Pályázati hirdetmény.
Salgótarján megyei város hirdetési 

jogának haszonbérletére pályázatot hir
detek. Bérlet idő 10 év, kezdete 1936. 
április 1.

Pályázati határidő 1936. január 31.
Pályázati feltételek és szerződéster

vezet a hivatalos órák alatt a városi fő
jegyzőnél tekinthető meg.

Salgótarján, 1936. január 2. 
dr. Försier Kálmán s. k. 

polgármester.

Starjáni m. város polgármesteri hivatalától. 
14702/1935.

A házbérbevallási ívben ürc- 
senállónak feltüntetett helyisé
gek külön Írásbeli bejelentése.

Hirdetmény*
A házbérbevallási Ívben üresen ál

lónak feltüntetett lakások (helyiségek) 
után az 1936. évre kivetett házadó csak 
akkor fog töröltetni, ha a háztulajdonosok 
azt, hogy a lakások (helyiségek) tényleg 
üresen állanak, 1936 január 31-ig a városi 
adóügyosztálynál Írásban külön bejelentik.

Felhívom tehát az érdekelt háztu
lajdonosokat, hogy ezen bejelentésüket 
a saját érdekükben írásban a városi adó-i 
ügyosztályhoz január hó végéig adják be.

. Egyben közhírré teszem, hogy az. 
üresen álló lakások (helyiségek) bérbe
adását avagy használatbavételét a bérbe
adás, illetve haszálatbavétel napjától szá
mított 8 napon belül, a laküresedéseket 
pedig a bérlő kiköltözésétől számított 15 
napon belül kell a várost adóügyosztály
nál írásban bejelentői.

Salgótarján, 1935. december 31.
A polgármester helyett 

Olay 
adóügyi tanácsnok, 


