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A vidék rendje.
Irta: Dr. Stranyavszky Sándor államtitkár.

Közbiztonságnak és a társada
lom rendjének konszolidáltsága az 
a hatalmas erkölcsi érték, amely 
a nemzetnek nemcsak belső életére 
és fejlődésére döntő jelentőségük, 
hanem nemzetközi viszonylatban is, 
a legnagyobb súllyal szerepel egy 
ország értékének megítélésében.

Ha Magyarországot ennek az 
erkölcsi értéknek súlyával tesszük a 
nemzetek mérlegére, büszke öntu
dattal állapíthatjuk meg, hogy köz
biztonságunk és társadalmi rendünk 
olyan bázison nyugszik, amely méltó 
helyet biztosit számunkra a világ 
konszolidált nemzeteinek sorában.

Ezt a bázist közbiztonsági szer
veink komoly, céltudatos és fegyel
mezett munkája vetette meg.

Közbiztonsági szervezetünk két 
hatalmas oszlopa: a m. kir. csend
őrség és a ra- kir. állami rendőrség, 
azonos célkitűzésekkel és vállvetve 
munkálkodnak a konszolidáció és 
társadalmi rend fenntartása és meg
erősítése érdekében.

Általában a fővárosa szerint 
szokták megítélni egy ország köz
biztonsági viszonyait, holott ez gyak
ran oly eltéréseket mutathat, mely 
az egész ország helyzete szempont
jából irreális képet nyújt. A köz
biztonsági helyzet objektív és he
lyes mérlegelése nem kizárólag a 
főváros, henem az egész ország, te
hát a vidék.konszolidációs állapotá
nak figyelembevételén is kell, hogy 
nyugodjék.

A vidék közbiztonsága, békéje 
és társadalmi rendje oly nagyfon- 
tosságu tényezők, amelyeknek egy 
nemzet megítélésénél mind bel , 
mind pedig külpolitikai szempont
jából. döntő jelentőségnek tudata, 
nemcsak a közbiztonság derék és 
fegyelmezett katonáiban éljen, ha

nem áthassa a város, falu és tanya 
minden polgárát, aki hazája sorsát 
szivén viseli.

Mert ne felejtsük, hogy minden 
egyes tünet — ha még oly szórvá
nyos is — amely a közrendet meg
bontja, vagy a társadalmi békét 
megzavarja: nemcsak az ország belső 
életét nyugtalanítja, hanem ennek a 
nyugtalanságnak a külföldön is visz- 
hangja támad és alkalmas arra, hogy 
egyrészt ellenségeinknek szolgál 
tasson hatásos fegyvert ellenünk, 
másrészt a tájékozatlan, vagy sok
szor egyoldalulag informált külföldi 
közvéleményt károsan befolyásolja, 
miáltal a nemzetnek súlyos erkölcsi 
és anyagi kárt okozhat.

Ezzel szemben áll viszont a 
másik helyzet, amikor a közbizton
ság szilárd, a társadalom békéje

Az a meleghangú gratuláció és leg
magasabb kitüntetés, amelyben Magyar
ország és Lengyelország államfői egy
mást újév alkalmából részesítették, vé
leményünk szerint személyi motívumokon 
messze túlhaladva a jövő olyan Ígéretét 
jelenti, amelyből hazánkra út áldás fog 
szállani. A lengyel köztársaság elnöke 
Horthy Miklós kormányzót, hazájának 
legmagasabb kitüntetésével ékesítette fel, 
a Fthér Sasrenddel, amelynek jelvényeit 
külön futár hozza fel a magyar államfő 
rezidenciájára. Ez a fejedelmi kitüntetés, 
amelynek hátterében a két nemzet újabb 
egymásra találását látjuk felvonulni, Ma- 
gyatország Kormányzóját arra indította, 
hogy ő is hasonló magas kitüntetésben 
részesítse a lengyel államfőt, akinek mel
lét a Magyar Erdemkereszt nagy ke
resztje fogja ékesíteni. Minket különös 
örömmel tőit el az a meleghangú táv
iratváltás, ami a két ország államfője kö
zött történt, mert fejlődését látjuk annak 
a szerencsés itánybirn megindult diplomá
ciai akciónak, amelyik a karácsonyi ün
nepek előtt döntőbírósági szerződés meg-

nyugodt és a nemzet életét csak a 
munka ütemes zaja s a nyugalom 
békés csendje lengi át. Ez az ál
dott csönd az, melyből nemcsak a 
nemzet belső fejlődésének és bol
dogulásának aranykalászai fakadnak, 
de ebből és ezáltal irányul felénk a 
külföld bizalma, megbecsülő elis
merése is.

Nemcsak önmagának, de első
sorban hazájának tesz szolgálatot 
minden polgár, ha a közbiztonsági 
szervezetek nehéz és felelősségteljes 
munkáját támogatja Lássa be min
denki, hogy az a honfitársa, aki 
akár a nemes egyszerűségű rendőr
sapkát, akár a kakastollas csendőr
kalapot viseli fején, nem ellenfél, 
hanem barát, mindnyájunk nyugal
mának és békéjének hűséges önfel 
áldozó őrtállója, akinek kötelesség
tudó. lelkes, fegyelmezett munkája 
biztosítja a vidéknek azt a rendjét, 
amelyből az ország belső konszoli
dáltsága és a külföld elismerésének 
nagy erkölcsi értéke fakad !

kötéséig jutott. Mi évek óta hangoztatjuk 
nemcsak bel, de külpolitikai vonatkozá
sokban is a reálpolitika érvényesítését, 
mert a múltak tapasztalatai alapján rá 
kellett jönnünk arra, hogy minden ér
zelmi kapcsolatnál fontosabb manapság a 
"Valóságok tiszta látása, s minden csele
kedetünknek az adott reális helyzethez 
való alkalmazása. Mégis mintha nem tud-

Már több mint 2000 évvel ezelőtt 
ismerték a régi rómaiak a gümőkórt és 
.udlák, hogy már az abban az időben 
is erősen pusztított az emberiség között. 
Olaszországban a XVIII. században fel
ismerték a gümőkór ragályos voltát és 
elrendelték a gümőkórban elhaltak ágyá
nak s ruházatának elégetését. Az emberi 
társadalom tehát évezredek óta ismerte

nánk legyőzni Lengyelországgal kapcso
latban azt az ezeresztendős érzelmi kap
csolatot, amely közöttünk tradicionálisan 
kiépült. Lengyelország oldalán volt min
den részvétünk, szomorú, szétszaggatott 
állapotában, amikor nem tudjuk rosszabb 
sorsba julottak-e három részre történt 
szétszakításukkor, mint mi, Tiianon után, 
amikor ezeresztendős hazánk öt darabra 
felosztva vergődik, magának életet köve
telve. Ebből a meleg táviratváltásból és 
legmagasabb kitüntetésből, amelyikben a 
két ország államfője egymást részesítette, 
joggal következtethetnénk arra, hogy' 
Lengyelország látja az idők analógiáját, 
s feltámad benne az a szunnyadó érzés, 
ami a magyarságot eltöltötte azokban az 
időkben, amikor ez a testvérnemzet bősz- 
szu évtizedeken át busult hona állapot- 
ján. Erre a busongásra, amire a magyar 
psziché egyébként is hajlamos, nekünk 
is minden okunk meg volna, de bizal
munk van vezéreinkben, s. erőt ad a 
nagy akarásukkoz a nehéz napok után is 
magának utat követelő megifjodott nem
zeti öntudat, amelyik nem elégszik meg 
azzal, hogy a Duna-Tisza köze a magyar
ság siralomvőlgye legyen, hanem magá
nak jogot és igazságot követelve, halad 
a népek országutján sorsának kiépítésére. 
Ebben a munkában nemrégiben még 
egyedül állt a magyar. Izolálva voltunk 
hosszú keserves éveken keresztül minden 
európai nemzettől, s ugy vettük észre, 
hogy rossz sorsunkban elmaradoztak mel
lőlünk leghűségesebb barátaink is. Ma 
már fordult a helyzet, sorsunk jobbra- 
fordulásának iránya letagadhatatlan s 
nemcsak megértő szavak hangzanak el 
hivatalos helyekről is irányunkban, de 
barátaink és szövetségestársaink száma 
is szaporodik, akik között helyet foglal 
az egyre jobban hatalmasodó testvér len. 
gyei nemzet is.

és küzdött a gümőkór terjedése ellen, 
de csak 1832 óta midőn a nagy német 
orvos Koch Róbert felfedezte a gümőkór 
okozóját — kerülhetett abba a helyzetbe 
fiogy a siker reményével vegye fel a 
harcot az emberiségnek a XlX—XX. 
században legnagyobb veszedelmével a 
gümőkórral szemben.

Magyarország helyzete a gümőkór-

A barátság dokumentuma.

A gümőkór és a társadalom.
A Városi Tüdőbeteggondozó Intézet közleménye.

Irta: Dr. Brunowszky Lóránd az Orsz. Társadalombiztosító Intézet orvosa.

A MUNKA TÁRCÁJA
Deli Ormán.

Irta: Szilárd Róbert.

Veres Pál uram megtörölte gyön
gyöző homlokát.

— Mondja kelmed, aga uram, — 
szólt az előtte álló törökhöz, — hogyan 
is volt az eset?

A török alig észrevehetően csóválta 
meg fejét. Épen harmadszor mondatta el 
vele Veres Pál, a várongi palánk gyalo
gos vajdája, hogy mi történt.

— Hiába mondom el megint, akkor 
sem tudok többet és újabbat mondani. 
Azt tudja kegyelmed, hogy hat hold óta 
egymás után tűnnek el a Sziget és Szék- 
cső közötti várakból és falvakból a fe
hérnépek. Darány mellől egy, Mozsgó- 
ról egy, a szomszédos Szulejmániából 
egy települt leány, Kapósból kettő, Meaz- 
lényből megint egy és most legutóbb, 
három nap előtt Szekcsőből ismét egy 
fehérnép veszett el.

— Ez az ... — sóhajtotta á vajda, 
— ... Székesül ... Es biztos abban kel
méd, hogy ama Kaiányos János céhmes
ter uram Zsuzsika lánya tűnt el?

—- Oly biztos, mint az élet után a 
halál.

— Ott volt kegyelmed, vitéz aga 
uram, hogy ilyen bizonyosan tudja?

— Amikor eltűnt, akkor még nem 
voltam ott, de tegnap reggel arra jöttem 
és Kaiányos János, aki kelmédnek oly 
jó barálja, kétségbeesve járja a környé
ket, keresve a lányát, a nemzetei asz- 
szony pedig a kezét tördelve siránkozik". 
Folytom azt hajtogatja: jaj neked édes 
vérem, mi lesz belőled? Csúfot tesznek 
benned az istentelen pogányokl..

Veres Pál uram a fogát csikorgatta
— Ejnye, azt a hét ... — kezdte a 

kaeskaringós káromkodást, de nem foly
tatta. Egy párat nyelt, ugy, hogy hatal
mas ádámcsutkája maid ki nem jött a 
nyakabőre mögül. — Csak tudnám merre 
és hol keressem, tudom Isten, majd átse
gíteném a másvilágra, aki szemet vetett 
rája...

A törők sunyin pislogott a vitézre.
— Hát ... hiszen ... ha .. . — 

dadogott várakozástrljesen.
— Mit h<? pattant fel a vajda. — 

Ha nem tudja kelmed, akkor hallgasson, 
ha meg tudja ugy beszéljen.

— Igazsága vagyon kelmédnek, ha 
nem tudnám, nem is beszélnék...

— Akkor csak szaporán ki a szóval.
... de mert tudom, azért meg épen 

nem beszélhetek ... hacsak ...
Hacsak? Nos? — türelmetlenkedett 

Veres Pál..
... nem éri meg kegyelmednek azt 

a csekélységet, hogy megnyissam nyel
vem zsilipjét...

A vajda egy pillanatig szótlanul 
meredt a beszélőre, mintha nem értené, 
aztán egyszerre villogni kezdett a szeme.

— Mennyi volna az a csekélység?
— Kétszáz tallér, csengő aranyban. 
A török oly biztonsággal és könye- 

dén ejtette ki a száján ezt a hatalmas 
összeget, mintha csak néhány dénárról 
vagy oszporáról lett volna szó. Biztosra 
ment a selma, már salvárja zsebeben 
érezte a pénzt.

Látva azonban, hogy a víjda el
gondolkozva mered a magasságba, sie
tett hozzá tenni;

— Higyje meg kelmed, vitéz vajda 
uram, hogy nem is sok, amit kértem . .. 
Ha a hatalmas bég megtudja, hogy el
árultam, hamarosan vérebek táncolhatnak 
karóra tűzött fejemen.

— Hát jó I Megadom a kétszáz tal
lért, de csak akkor, ha a dolog sikerül, 
illetőleg, ha a Kaiányos lányt sikerűi sér
tetlenül visszaszerezni ... Most pedig be
széljen kelmed, de fenntartás nélkül, mert, 
ha turpisság van a dologban. Istenemre 
megkeserüli I...

A török elégedetten törölte meg a 
szájaszélét, A vajda éles tekintetét nem 
kerülte el, hogy a török a azájtörléssel 
csak ravasz mosolygását akarta leplezni.

— Az összes fehémépeket Dell Or
mán bég raboltatta el a portyázó lo
vasaival

Veres Pál Uram meglepődve cset- 
tlntett ujjávsl.

— Hogyan tudnánk zsákmányát 
visszaszerezni?

— Nagyon könnyen I. •. De ...
— Nos?
... rossz néven ne vegye, vajda 

uram, mivel biztosithat engem, hogy pén
zemet pontosan megkapom ?

— Ejnye, canis materi — dohogott 
Veres Pál. — Nem elég az én vitézi 
szavam?

— Elég, hogyne volna elég .. . 
azért mégis szeretnék belőle valamit látni.

A török ravasz hunyorgatással te
kintett a vitézre, miközben jelentőségtel
jesen dörzsölte össze jobbkeze hüvelyk
ujját mutatóujjával. A vajda kotqrászott 
dolmánya belső zsebében, kihúzott egy 
zacskó pénzt és odavetette a töröknek.

— Beszélj! szólította fel kurtán.
— A bég rövidesen, néhány nap 

múlva uj zsákmányra indul. Ugy értesült, 
hogy a csornai kasznár szépséges lánya 
rokoni látogatásra megy, azt akarja el
szerezni. Ugy hallottam arra jártamban, 
hogy Deli Ormán három nap múlva 
Attala határában lesz, ami csak két rö
vid óra Csornától. A kiséret csak néhány 
jobbágy lesz, azokkal könnyen elbánik s 
mielőtt még hire mehetne, már árkon 
bokron túl lesz a prédával. Könnyű győ
zelmet vár, csak néhány emberrel jön. A 
béget könnyű Lsa elfogni, a többi már 
magától jön.

Veres Pál uram eltakarta a szemét

Szerkesztő bizottság: Csengődy Lajos dr., Horváth László, Kőntzey Ferenc. Lapsánszky



2 oldal A MUNKA Salgótarján, 1929. jan. 12

Nem lehetett tudni, azért-e, mert elgon
dolkodott, vagy azért, mert az árulót 
Ütni sem akarta. Amikor fejét felemelte, 
viharvert arca mozdulatlan volt, szeme 
kifejezéstelen. A török hiába fürkészte 
a vitéz szenvedélytelen tekintete semmit 
nem árult el a benne dúló viharból

— Jól A pénzt, már mondtam, meg
kapta kelmed, ha tervem sikerül, de is
métlem, megkeserüli, ha turpisságon éretni 
... Adasson a vendégházban enni és inni 
valót, addig beszélek az embereimmel.

A vajda behivatta két főleg ényét, 
Horváth Balázst és Nagy Dienest. Elme
sélte nekik a beszélgetést, elejétől végig.

— Most eszik a selma s közben 
nem is gondol arra, hogy egy jó magyar 
vitéz tovább is lát az orránál... Ugyan 
mit gondoltok, ki ez a török?

— Honnan tudnánk, mikor nem is 
láttuk, — mondották

— Eleinte én sem ismertem fel, mert 
,aaár innen-onnan tíz éve, hogy nem ke
rült a szemem elé, de utóbb ráismertem 
arról a vágásról, melyet a móri betörés
nél kapott a homlokára.

— Ki legyen hát? — türelmetlen- 
(ffllrtl • két lŐlegény.

— Deli Ormán bég.
— Az nem lehet, — kiáltottak fel 

kétkedve.
— Pedig ő az. A fejemet teszem 

fel egy ócska pityke ellen, hogy nem té
vedek. De most az egyszer elszámitotta 
magát a derék bég... Olyan leckét adok 
neki, hogy örökre elmegy a kedve a 
cselvetéstől .. Nekem már a leányrablás 
meséje is gyanús volt, mert Kalányos Já
nos uram, ki nékem távoli atyámfia, ma 
reggel nálam járt, jó darabon el is ki
sértem, sőt azt is megbeszéltük, hogy a 
I'övő hóban, átmegyek hozzá Szekcsőre 
cérőbe ... Addigra megjön főgenerális 

uramtól a nászengedély is .. . Ha pedig 
baj volna Zsuzsika körül, először engem 
értesített volna .. •

A főlegények vidáman felnevettek.
— Végre egy kis élet és mozgás 

jön elernyedt tagjainkba — mondotta 
Nagy Dienes.

— Háromszor is elmondatfam a 
béggel a mesét, hogy ezalatt valamit ki- 
eszeltek... — folytatta vajda uram. — 
Te Balázs, most rögtön lóra ülsz és ti
tokban, de a legnagyobb sietséggel 
sorbaveszed a szomszédos vég
házakat, ősazacaőditasx annyi vitézt,

ahányat csak tudsz és haladéktalanul 
megindultok Általa alá. A bég emberei
vel harmadnapra akar odaérni, de leg
alább egy fél nappal előbb már ott lesz, 
nekünk tehát még előbb fel kell álla- 
nunk, hogy megelőzzük ... Én magam 
ötven emberrel indulok holnap alkonyai
kor és alkalmas helyet keresek a raj
taütésre .,.

Horváth Balázs tétovázás nélkül 
elindult.

— Te pedig Dienes, kitünően be
szélsz a török nyelvén, átöltözöl kolduló 
dervisnek, elébekerülsz a bégnek és út
közben csatlakozol hozzá. Minden lépé
sét megfigyeled és a legkisebb gyanús 
dologról azonnal értesitesz ... Ugy vi
gyázz, hogy Deli Ormán fel ne ismerjen, 
mert egy petákot sem adnék az éle
tedért ...

A harmadnapra tervezett találkozó 
bekövetkezett. Veres Pál uram az utolsó 
pillanatig ismeretlen akart maradni és fe
kete selyemkendőt kötött arcára.

Deli Ormán százharminc emberrel 
jött és gyanútlanul bele esett a saját 
maga ásott verembe. Igaz, vitézül har
colt, ahogy helyzetét felismerte. Nem egy

ajkáról a gőg — pedig valamikor az én 
verseimet sem fogadták el a szerkesztők, 
Bármit Írtam, biztos voltam benne, hogy 
nem közlik. Da azért természetesen min
dig elküldtem. Végső elkeseredésemben 
elhatároztam, hogy lapot indítok olyan 
Írók számára, akiknek munkáit mindenün
nen visszadobták. És bevált. Ingyen dol
gozó munkatársaim rokonai, ismerősei, 
barátai, ellenségei százezer számra kap
kodták ez újságomat. Mindenki kiváncsi 
volt az Írásaikra. így gazdagodtam. Elő
ször megvettem Budapestet, azután Bé
cset, majd Berlint és Páriát. Most Lón 
donra és Ncw-Yorkra alkudozom. Ked
ves barátom — szólít hozzám a jóváté
tel! bizottság hangján — e szerencsét
lenség kárpótlásául téged is felfogadlak 
munkatársnak. Fizetésed természetesen 
nem lesz, de lapomban minden versedet 
leközölheted.

És én boldogan csókoltam kezet 
ilyen menyei jutalom hallatára s hogy 
hálám másképen is nem nyilvánitottam, 
ennek csak az volt az oka, hogy köz
ben felébredtem.

A legújabb jelzuexruhAk köl- 
csönképen már most előjegyezhetők Dó

rái szemben bizony elszomorító, évente 
több mint 70 ezer ember pusztult el 
ebben a betegsékbeo és 500 ezernél 
több azok száma, akik gűmökórban szen
vednek. Ezek a számok pedig csak a 
tudomásra jutott eseteket foglalják ma
gukba és legalább ennyire tehető a sta
tisztikába nem került esetek száma. Te-

ÍSok nehézség, akadály áll az intézet ve- 
| zetősége tlőtt még, de reméli, hogy a 
| társadalom teljes megértéssel és oda- 
I adással fogja támogatni abban a munká

jában, amit épen a társadalom, a nem
zet érdekéken fejt ki. Reméljük az egész 
város közönsége, a jótékonysági és tár
sadalmi egyesületek karöltve segítenek, 
smiben éprn módjukban fog állási, ha 
kérésünkkel hozzájuk fordulunk.

Magadat, családodat, és gyerme
keidet véded minden cselekedettel, min
den filléreddel, amit a gümőkór elleni 
küzdelem részére áldozol.

Tapasztalatok első verses köte
tem megjelenése alkalmából. 

Irta: Dr. Tóth Mátyás.
hát. minden 8-ik magyar gümökórosl Ez 

, a legnagyobb nemzeti veszedelmünk, ret
tenetesebb a világháborúnál és minden 
fegyveres ellenségnél, mert ha nem ta
láljuk a módját egy hathatós védekezés
nek, — ebbe a nemzet bele fog pusz
tulni! Eltekintve azoktól a mindenesetre 
megszívlelendő gazdaságpolitikai hátrá
nyoktól, amelyeket a sok munkaképte
lenné váló egyén eltartása az elvesztett 
munkanapok értéke a nemzetre, illetve 
társadalomra jelent, — mint egyén is, 
minden ember a legönzőbb érzelmektől 
sarkalva ki mivel teheti, — ki vagyoná
val, ki munkájával, tehetségével, — tel
jes énjével segédkezett kell nyújtson 

_ minden olyan törekvésnek, amely a gü
mőkór legyűrésére irányul. Gondoljuk el, 
hogy minden 8-ik ember, akivel érintke
zünk gümőkóros, családunk, gyermekeink 
a nap minden órájában ki vannak téve 
a halált hozó kórral való fertőződésnek. 
Ez ellen nem véd meg vagyon, hatalom, 
mert a kórt beszivod az ucca porával, 
a levegőben úszó páracsrppekke), ke
zedre, szádra tapad, tán éppen akkor, 
midőn legboldogabbnak érzed magad!

Hol hát a mentsvár mit tegyünk 
kiáltunk fel reményvesztetten?! Bizony 
e kérdésre egyszerű választ adni nem 
lehet. Mélyen, az egész társadalmi be
rendezkedés alapjánál kell kezdeni a 
védelmi munkálatokat.

Ott van, mint minden kór meleg
ágya, ahol a testi és lelki szemét, a zül- 
‘öttség honol, — ott van a melegágya, 
ahol a nélkülözés, a nyomor növelik ma
gasra fejét. Ezek azok a kiinduló pon
tok, ahová az első védőberendezéseknek 
el kell jutniok. Hazánkban immár évek 
óta van egy szervezet, amely eddig is 
szép sikerekre tekinthet a tüdőbetegség 
ellenni küzdelem Bizottsága,* az ország
ban szerte, ott ahol a legnagyobb szük
ség van reá Tüdöbeteggondozó Intéze
teket állítanak fel, amely intézetek or
vosai, gondozónői bai lángjuk bán, a nyo
mortanyákon keresik fel a gümökórt, a 
fümökóros betegeket és a kellő intéz- 

edésekkel igyekszenek megmenteni, 
gyógyítani a menthetőket és az egész 
társadalmat megvédeni a fertőzés lehe
tőségeitől.

Városunkban is felállították a Tü
dőbeteggondozó Intézetet, amely munká- ' 
ját csendben, a maga előre kidolgozott 1 
munka-rendjében már meg is kezdte.

Ismerőseim körében néhány millió 
előfizetési felhívást osztottam szét és lel
kűkre kötöttem, hogy első verses köny
vemre minél több előfizetőt gyűjtsenek. 
Engem mindenki ismer — mondtam ne- 

- kik — könnyű lesz a dolgotok* És a 
: biztos siker reményében tiz évig előre
■ ittam a medve bőrére. Tíz év múlva
■ megjelent nálam egyik barátom, kezében 
: az előfizetési felhívással. Nem volt rajta 
i egy név sem. Barátom szabadkozott. 
, Látod kérlek az a baj, hogy téged min- 
I denki ismer, azért nem volt hajlandó senki

sem aláírni. Érvelése előtt meg kellett 
hajolnom.

Másnap egy másik barátom jelent 
meg és egy zulukaffer nevet hozott az 
előfizetési felhíváson. Bocsáss meg kér. 
lek — szóllott fáradtan — miután Euró
pában nem találtam előfizetőt, áthajóz
tam Afrikába. De fáradtságom ott sem 
járt sikerrel, mert csak ezt a gyámság 
alatt álló zulukaffert sikerűit megnyernem 
a szent ügynek. Sajnos azonban, mielőtt 
nála is fizetésre került volna a sor, be
vitték az elmegyógyintézetbe. Egészen 
oda voltam.

Néhány nap múlva aztán tízezrével 
jelentkeztek ismerőseim és nagy kima
gyarázkodás közt bocsánatot kértek, 
hogy nem találják az előfizetési felhívást, 
pedig még a mellékhelyiségeket is ősz-, 
szekutatták. Kétségbe estem. Ebben az* 
állapotban toppant be egy jóakaróm.. 
Ne hagyjon el a remény, veregette meg 
a vállam, hisz neked privát vagyonod is 
van, azon kiadhatod a köteted. Tévedsz 
— válaszoltam sin hangon — privát va
gyonomat levélbélyegre költöttem el, 
amiket a szerkesztőségre Írtam beküldött 
versekkel. Jóakaróm is belátta, hogy itt 
csakugyan nem segíthet más, csak a ha
lál Elindultam hát a turul madár irá
nyába. Szerencsém volt. Ép ahogy az ut 
közepéről gusztáltam a magasságot, át
robogott rajiam egy autó. Sokáig fe
küdhettem élet és halál között (arról tu
dom, mert közben nagyon megéheztem) 
mig először felnyitottam a szemem. Egy 
régi barátom állt mellettem. 0 mellette 
meg egy csodaszép Royce. Hát te, hogy 
kerülsz ide, kérdeztem tőle, miközben 
nekem már ugyanez átvillant az agyamon. 
Ez az autó az enyém — értette el a 
kérdést barátom — és elmesélte élet
történetét.*

Most laptulajdonos vagyok — szólt

Hirek és különfélék
Kinevezés. Dr. Tobola Nándor 

orvost Dr. Vass József népj. miniszter a 
salgótarjáni kerületben az Orsz. M. P. 
ellenőrző orvosává nevezte ki.

Halálozás. Dr. Horváth János 
kir. ügyész Balassagyarmaton rövid szen
vedés után 40 éves korában meghalt. 
Az elhunyt városunkban teljesitett szol
gálatot néhány évvel ezelőtt, mint járás- 
bírósági jegyző. Felesége és egy kis 
gyermeke maradt. Városunkból a jbiró- 
ság részéről Vanka Dezső járásbiró, az 
ügyvédi kar részéről Dr. Varga Kálmán 
városi főügyész és Dr. Holcsek Béla 
ügyvéd jelentek meg a temetésen, mely 
nagy részvét mellett f. hó 3-án volt.

Végeiért a pilisvörösvári bányász 
sztrájk. Csaknem 2 hónapig tartó ke
mény tusa után a munkásság leszállt a 
bányákba.

Ifjúsági előadás a polgárt is
kolában. A helybeli állami polg. fiú- és 
leányiskolában december 9-én megtartott 
ifjúsági előadást a nagy érdeklődésre 
való tekintetből január 20-án délután fél 
5 órai kezdettel megismétlik. Helyárak: 
L hely 1 P, II. hely 70 f, állóhely 50 fillér.

Helyreigazítás, Rég tettünk ily 
örömmel eleget helyreigazításnak, mint 
alábbi levél nyomán. Tek. Szerkesztő uil 
„A Munka* legutóbbi számában megje
lent „Ahol nem gyűlt ki a karácsonyfa* 
cimü cikkük helyreigazítását kérjük, 
amennyiben boldogult Nagyságos Asszo
nyunk utolsó kívánságára a karácsonyfa 
ünnepélyt mégis megtartottuk, amelyen 
69 gyermek részesült jórészt a központi 
igazgatóság jóvoltából ruhanemű, játék 
és csemege ajándékokban. Ez alkalom
mal lepleztük le Nagyasszonyunk, a ka
rácsonyi akció megalapítójának arcképét, 
az olvasókör hálája jeléül. A megnyitó 
és képleleplezőbeszédet Ferencz főtisz- 
telendő mondotta, aki nagyhatású kará

csonyi beszéddel buzdította a gyermeke
ket és a jelenlevő szülőket az emberese- 
retetre. A Hirschgyári dalárda a Hiszek- 
egygyel nyitotta meg az ünnepélyt a 
gyermekkar karácsonyi éneket énekelt. A 
dalárda Beethoven Istendicsősége cimü 
kórusával fejeződött be a lélekemelő ün
nepély. A helyreigazitás közlését kérve 
maradunk hazafias üdvözlettel Gyarmathy 
Károly olvasóköri elnök.

N. M. V. tagok értartiése. A m. 
kir. bgyarmati n. m. v. hivatal ezúton is 
értesíti salgótarjáni tagjait, akiket külön
ben postán küldött névre szóló meghí
vókon is kiértesített, hogy január hó 
20-án (vasárnap) délután 5 órakor a sal
gótarjáni r. kath. Olvasókörben összejö
vetelt tart. Kéri és felhívja tagjait, hogy 
ott mindenki jelen legyen.

Végre megtapasztalta >a sze
gény talárt nép Is, hogy a kultúra is 
az öröm és boldogság egyik fonása. Le
írni nem lehet, hogy sugárzott a_ szülök 
arca és csillogott a szemük az örömtől, 
mikor a mátraszöllösi óvodában a díszes 
karácsonyfa fényénél szép versek, köszön
tök és énekek hangzottak el apró gyer
mekeik és unokáik csöp ajkairól. Nem 
egy mondata, — „ezt nem hittem volna, 
hogy ilyen aranyosok a csöp gyerekek. 
Hazavitték a Jézuska küldte sok édessé
get, otthon megismételték a verseket, s 
énekeket s ők töltötték meg édes öröm
mel szüleik szivét. — Ez évben az uj is
kolába is megjött a Jézuska, de ide is 
csak édességet hozott, pedig a fiuk, lá
nyok oly szépen szavaltak, hogy megér
demelték volna a cipőt s meleg kendőt. 
Mindkélhelyen a plébános a szeretetről 
beszélt, mely az égből jön és sziveken 
át szivekhez jut, honnan visszasugározza 
a tiszta örömet és boldogságot, melyért 
érdemes nagyobb anyagi áldozatot is 
hozni. — A Kulturházban az elemi isko
lások a karácsony alatt pásztorjátékot 
adtak elő háromszor igen ügyesen.

A m. kir. salgótarjáni helyőrségi 
altiszti kaszinó f. évi január hó 26-án, 
20 órai kezdettel tartja műkedvelő elő
adással egybekötött zártkörű táncestélyét 
az acélgyári olvasóegylet helyiségeiben.

A salgótarjáni Szent Erzsé
bet Nőegylet és a Mária Kongre
gáció tolyó hó 19-én tartja meg min
den hónapban szokásos tea összejövetelét 
melyre ugy a két egylet tagjait, mint 
vendégeit aziveaen látjuk. Egyben érte
síti a Szent Erzsébet Nöegyiet vezető
sége kedves tagjait, hogy kézimunkadél
utánjait a Nöegyiet nem csütörtökön, 
hanem jövőben szerdán délután 3—6-ig 
tartja. Elnökség.

Egy jókarban lévő 1 lámpás, 
2 pár finom hallgatón rádió 50 
pengőért eladó. Cim a kiadóban.

Villannyal varr ön? A Singer 
motor megkíméli Ont a fáradságtól, hogy 
varrógépét lábbal hajtsa. Szíveskedjék 
valamelyik Singer fióküzletben, a Singer 
motor bemutatását kérni.

A Luther Szövetség január 20-tól 
kezdve minden vasárnapon este 6 órakor 
az Omilyák-féle nagyteremben családi es
téket, amelyeken városunk költészettel 
foglalkozó Íróit is közelebb kívánja a 
nagyközöi.séghez hozni. Belépődíj nincs.

ió magyar vitéz holtáig viselte a tőle 
kapott emléket, nem egy hagyta ott fo
gát az általa mért csapástól, de a túlerő 
győzött.

A bég maga is, sok emberével 
együtt fogságba esett, a vajda bekötött 
szemmel vitette a várongi palánkba, ugy 
hogy nem is sejtette, kinek köszönheti a 
vereséget. Akkor rettent csak meg, ami
kor a vajda otthon maga elé hozatta és 
levétette szeméről a kötést.

— Nos, vitéz bég, — kérdezte tőle 
— számot tartasz-e még a jutalomra?

— Allah verjen meg! — Atkozódott 
Deli Ormán. Nem várok tőled kegyel
met, tehetsz velem, amit akarsz .. . Csak 
azt mondd meg, ki árult el?

— Te magad, amikor idejöttél! 
Felismertelek homlokod sebhelyéről, me
lyet nekem köszönhetsz, amikor tiz év
vel ezelőtt Mórra törtél...

Deli Ormán megsemmisűltcn hall
gatott.

Veress Pál a béget felajánlotta a 
főgenerálisnak, ki az ajándékot elfogadta. 
Jutalmul vitézi tettéért hadnaggyá ne
vezte ki, hat héttel később pedig oltár 
elé vezette Zsuzsikát.
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Eljegyzés. Csóka Boriskát elje
gyezte ooria József.

Áthelyezés. Diniák Károly m. kir. 
erdőmérnököt felettes hatósága Balassa
gyarmatra, Srpiska József erdőmérnököt 
pedig Salgótarjánba helyezte.

Kaptak az alábbi levelet.
Mélyen tisztelt Szerkesztő Url A f. 

hó 5-én megjelent „A Munkádban ol
vastam és megnyugvással vettem tudo
másul, hogy Salgótarján és vidéke meny
nyire buzgólkodott, hogy a Szeretet ün
nepén, kivegye részét a nyomor enyhíté
sénél, mindenkiről tett említést, csak egy
ről megfeledkezni meltóztatott éspedig a 
84. számú, bányatelepi anya- és csecse
mővédő intézet, 1928. évi december hó 
/3-én délelőtt 9 órai kezdettel lezajlott 
jótékonysági , akcióról. Nem is csodálko
zom, hogy rólunk nem vettek tudomást, 
mert működésűnk teljes csöndben folyik, 
és szerényen és hogy védenceinknek 
az üdvös tanácsadásain, a védőnők 
szorgalmas ellenőrzési látogatásain és a 
praeventiv védelmen kívül, anyagi tá
mogatást is nyújthassunk ezekben a 
nincstelenségi időkben, négy és fél évi 
működésűnk alatt,' sokszor fordultam a 
bányatelep jószivü tisztviselők és altisz
tek hölgyeihez és miqdig el is halmozták 
védőintézetünket jószivü adományokkal. 
1928 évben azonban nem mertem kérni, 
azért, mert hallottam, hogy nagy jóté
kony akció készül és igy vártam meg a 
helyes időpontot és kérvénnyel fordul
tam Róth Flóris főtanácsos ur Öméltósá
gához, arra kérve, kegyeskedjék a nagy 
segélyakcióba belevonni, szegénysorsu 
védenceinket is. A Mélióságos Ur, szo
kott benevolentiájával fogadta kérésemet 
és igy sikerült 101 védencünket textil
áruval, liszttel, cukorral és cipővel meg
ajándékozni. A kiosztásnál, mely nagy
szerű rendben folyt le, az orvosi rendelő 
intézettel kapssolatos védőnői irodában, 
az erre kiküldött hölgybizottságon kívül, 
jelen volt Róth Flóris főtanácsos, Hor
váth László a helybeli Stefánia Szövet- 
0. v. Elnöke, és Szóbl Lajos társláda 
vezető urak. A kiosztás befejeztével kö- 
szönetünket tolmácsoltam ugy a védőin- 
lézet, mint a megajándékozottak nevé
ben, de most, mikor remélem, hogy m. 
t. Szerkesztő Ür rólunk is meg fog em
lékezni és megtudja Salgótarján közön
sége is, hogy a gyüjtőiveken miért nem 
szerepelt a bányatelep lakossága, mint 
az előző években, kérem szíveskedjék 
köszönetünket kifejezni Róth Flóris fő
tanácsos ur Öméltóságának, határtalan 
j óságáért, Szobi Lajos társláda vezetőjé
nek nagylelkű, önzetlen fáraJozásáért, 
mely lehetségessé tette a főtanácsos ur 
jótékony akciójának lebonyolítását min
den megajándékozott legnagyobb meg
elégedésére. özv. Zemplényi Lászlóné, 
Dr. Kovács Józsefné és Moticska Nán- 
dorné úrnők, kik, mint bizottsági tagok, 
fáradtságot nem kímélő ügybuzgósággal 
és szerettei látták el nemes tisztségüket. 
Kiváló tisztelettel: Dr. Soltész József b. 
főorvos.

A .JNyirvidék**, Ssabolcaváu-- 
smegye legrégibb napilapja félexá- 
xadoa ienziáUlásád ünnepli. A .Nyír
vidék, amelynek hasábjairól egykor Krúdy 
Gyula indult az alkotások útjára s amely 
együtt fejlődött, izmosodott a Nyirség 
lüktető elevenségü fiatal városával, Nyír
egyházával, immár ötvenesztendős. A vi
déki lapok közül keveseknek adatott meg 
a félszázadon át kibontakozó, szakadat
lan fejlődés, egy virágzó hatalmas vár
megye és egy nagyrahivatott békés, dol
gos város fejlődésével (élszázadon át 
történt belső összeforrottság, amire a 
„Nyírvidék" mutat példát Szabolcsvár- 
megyében és Nyíregyháza városában. A 
*p Htafaados évfordulóját jelentős tár-

Elfogadott javaslat.
A hét hete tartó pilisvörösvári bá

nyász sztrájk kérdésében végre a sztráj
koló munkásság ugy határozott, hogy fel
veszi a munkát s ezzel ugy a saját exis- 
tenciájának, mint az általános nemzeti ter
melésnek ártó passzív magatartását be
szüntette. Ebben a határozatban mindenek- 
felett a kormányzat eredményeit kell, hogy 
lássuk, mert Vasa József népjóléti minisz
ter oly megértéssel és annyi szociálpoli
tikai tájékozódottsággal nyúlt a sztrájk 
kezdetén ehhez a kérdéshez, hogy már 
az első időszakban látni lehetett, misze
rint a nagy tapintatu népjóléti miniszter 
ebben az elmérgesedett kérdésben is 
nyugvópontra fogja tudni hozni a kedé
lyeket. Kétségtelen, hogy a másfélezer 
sztrájkoló munkás ezalatt a hét hét alatt, 
amikor letette a kezéből a kalapácsot és 
az ásót, sok nélkülözésen ment.keresztül. 
Az is vitathatatlan, hogy ebből a bér
harcból a bányatársaság is jelentékeny 
termelési veszteséggel került ki. Most 
mindenekfelett, amikor a végleges meg
egyezés felé közeledik a kérdés megol
dása, az államhatalomnak az érvényesü
lését kell legelső eredmény gyanánt el
könyvelni, mert ismét tanúbizonyságot 
szolgáltatott a népjóléti kormányzat, hogy 
az államhatalom tekintélyének megóvása 
mellett igenis, a legpártatlanabbul és a 
legnagyobb jóindulattal fordul a munkás
ság íelé s azoknak a munkaadójával szem
beni egyeztető tárgyalásaiban a leghaté
konyabban vesz részt, hogy a nemzet ál
talános érdekeinek megfelelően minden 
olyan kérdés, amelyik egyik vagy másik 
részre — jelen esetben azonban mindkét 
részre — hátrányosan hat, a gazdasági 
életből elimitáltassék és ezzel együtt is
méit visszatérjen a nyugodt terme
lési és munkarend s megnyugodjanak a 
felizgatott kedélyek.

Elismerés illeti meg a munkásság 
vezetőit is azért a higgadtságért, amely- 
lyel határozatukat létrehozták s nem en

gedték egyes szélsőséges vezetők pre
pozíciója szerint általános munkabeszün
tetéssé fajulni ezt az egyelőre lokális jel-, 
legü bérvitát. Az ország gazdasági rendje 
és nyugalmi állapota ma már olyan, hogy 
semmiféle szélsőséges izgatásnak nem ül 
fel s rosszul számítottak azok a sötétben 
frondörködő agitátorok, akik azt hitték, 
hogy ezt az alkalmat is felhasználhatják 
arra, hogy az általában nyugodtnak mond
ható köznyugalmat megbolygassák. A 
munkásság szakszervezeti tanácsa is a 
mérsékeltebbek álláspontjára helyezkedett 
amikor a tárgyalási alap kardinális felté
teléül a Dréhr Imre államtitkár által meg
jelölt munkafelvétel mellett döntött s igy 
a szavazásnál törpe kisebbségben maradt 
az a szélső frakció, amelyik bizonyára 
idegen témák után indulva az általános 
sztrájkot kimondó határozatot szerelte 
volna a magyarországi bányamunkásokra 
rákényszeríteni.

A kormányzat elejétől fogva figye
lemmel kisérte a bányamunkások ügyét s 
már az első pillanattól kezdve gondos
kodott arról, hogy megfelelő közvetítés
sel a muukafelvétel minél előbb megtör
ténhessék s az itt szóbanforgó 1700 mun
kás és annak családja ne legyen kitéve 
télviz idtjén nélkülözéseknek. Az eltelt 
hét alatt a munkásság vezetői meg
győződhettek arról, hogy a magyar mun
kásnak nem kizárólagos istápolói a szak- 
szerzezetek és a szociáldemokrata párt, 
hanem minden politikai vonatkozástól el
tekintve, a hivatalos kormányzat is a leg
nagyobb jóakarattal siet a munkásság se
gítségére, ha ugy látja, hogy tekintélyé
vel és befolyásával a munkásságnak és a 
nemzeti termelésnek hasznára lehet. Ez a 
szociálpolitikai eredmény ismét egy élő 
bizonyság arra, hogy a kormányzat sok 
szociális érzékkel és megértéssel nyúl 
minden olyan problémához, amelyik az 
ország érdekében való.

sadalmi és kulturális eseményként ün
nepli Szabolcsvármegye és Nyíregyháza 
város közönségé, politikai, felekezeti, tár
sadalmi bülönbség nélkül köszöntve az 
ötvenesztendős újságot 1929 február hó 
3-án délelőtt 10 órakor Nyiregyházn, a 
városháza disztermében, ahol a Magyar
országi Lapkiadók Egyesületének igaz
gatósága ezen a napon diszülést tart 
Ennek az ülésnek keretében üdvözli a 
vármegye, a város, az egyházi és pol
gári hatóságok, egyesületek küldöttei az 
az újságot, amelynek Szabolcsvármegye 
és Nyíregyháza munkástársadalma és fej
lődő kultúrája félszáradon át annyit kö
szönhetett, A lap félszázados fejlődésé
nek útját az ünnepi ülésen dr. Vietórisz 
József ny. kir. főigazgató, a kiváló költö 
és iró méltatja. Az ünnepség meghivóit 
a rendezőség most küldi szét az ország 
minden részébe.

A salgótarjáni kir. járásbíróság, 
mint büntető bíróságtól.

B. 4297/928-2 szám.

A magyar állam nevében.
A salgótarjáni kir. járásbíróság, 

mint büntetőbiróság becsületsértés vét
sége miatt Halmy Jenő ellen indított 
bűnügyben a főmagánvádló vádja felett 
Rascnofszki Gyula kir. járásbiró és Kosz
tolányi' Károly jegyzőkönyvvezető rész
vételével Müiler Dénes főmagánvádló, 
Dr. Holesek Béla főmagánvádló képvi
selője és Dr. Papp Dezső ügyvéd védő 
jehnláUben és « vádlott távollétébea

Salgótarjánban 1928 évi augusztus hó 
24-ik napján megtartott nyilvános tár
gyalás alapján a vád és védelem meg
hallgatása után meghozta a következő 

Ítéletet:
Halsny Jenő vádlott 51 éves, 

r. kath. valiásu hidaskürti szül, jelenleg 
budafoki lakos, magyar állampolgár, ir, 
olvas, szintársulati igazgató foglalkozású, 
katona volt, vagyontalan bűnös az 1914: 
XLI. t.-c. 2 §-ába ütköző becsületsértés 
vétségében, amelyet ugy követett el, 
hogy Salgótarjánban f. évi julius hó 2-án 
Müiler Dénes ottani lakost „csirkefogó, 
szélhámos, gazember," kifejezésekkel 
illette.

A kir. járásbíróság ezért:
Halmy J-nö vádlott az 1928. X- 

t.c. 2 és 5 §§-aival módositott 1914: 
XLI, t.c. 4 §anak 1 bekezdése alapján 
60 (hatvan) pengő pénzbüntetésre Ítéli.

A pénzbüntetés behajthatatlansága 
esetén az 1928 X. t.c. 10 §-a alapján 6 
(hat) napi fogházra kell átváltoztatni.

A pénzbüntetést az Ítélet jogerőre 
emelkedésétől azámitott 15 nap alatt kell 
a salgótarjáni kir. járásbíróság elnökénél 
az 1892: XXVII. t.c. 3 gában foglalt 
meghatározott célra megfizetni.

Vádlott a Bp. 480 §-a értelmében 
köteles az ezután netán felmerülendő 
bűnügyi költséget az államkincstárnak 
megtéríteni.

Köteles vádlott a Bp. 489 § a ér
telmében Müiler Dénes főmagánvádlónak 
42 P. 60 fillért eljárási költség fejében

i
az Ítélet jogerőre emelkedésétől számí
tott 15 nap és végrehajtás terhe alatt 
megfizetni.

A Bv. 28 §-a aiapján elrendeli a 
bíróság, hogy az Ítélet rendelkező része 
az elitéltnek költségére a Salgótarjánban 
megjelenő „A Munka" cimü lapban kö
zététessék.

Az ügyvédek dija fejében a Bp. 
485 §-a alapján Dr. Holesek Béla ügy
véd részére a saját felével szemben 42 
P 60 fillért, Dr. Papp Dezső ügyvéd 
részére saját felével szemben 26 pengőt 
állapit meg.

Ez az Ítélet jogerős és végrehajtható.
Salgótarján, 1928. december 17.

Raschofszki Gyula A kiadm. hiteléül: 
kir. járásbiró. Kosztolányi

s. hiv, tiszty.

MANSz teadélatán. A „Mansz" 
salgótarjáni csoportja Jól sikerült, kelle
mes délutánt szerzett tagjainak és k. 
vendégeinek f. hó 8.-án a kath. kör 
nagytermében. A rövid, de élvezetes mű
sor keretében a kis Hu nyár Baba köz
vetlen szavakkal köszöntötte Dr. Förster 
Kálmánná szeretett elnöknőnket, kitartást 
kérve tőle és b. u. é. kívánva. Beszédje 
után egy cserép virágot nyújtott át a 
.Mansz* szeretető és ragaszkodása jeléül 
a meghatott Elnöknőnek. Dr. Förster 
Kálmánná teázás közben köszönte meg 
emelkedett, meleg szavakban a „Mansz" 
starjáni csoportjának hűséges ragaszko
dását és szerétét. Dudás János rfogal- 
mazó óriási sikerrel énekelte saját szer
zeményű nép és irredenta dalait Gábor 
prímás kíséretével, könnyet csalva elő a 
minden szépért és nemesért lelkesedő t. 
„Mansz" tagok és vendégeik szeméből. 
Ifj Kovács Gézáné kedvesen elcsevegett 
előadásában az „Egy szál selyemszok- 
nyáról" Régi szépségek s a kedves egy
szerűség ragyogta át minden szavát. 
Dr. Tóth Mátyás a „Mansz* országos 
kongresszusáról magával hozott impresz- 
szióit ismertette. Műsor után vidám teá
zás folyt a lelkes házikisasszonyok fel
szolgálása mellett. A Mansz elnöksége 
reméli, hogy legközelebb tagjaik és k. 
vendégeik még nagyobb számmal jelen
nek meg teadélutánokon, hogy ugy az 
összetartás gondolata s a nagy magyar 
testvériség érzése minél közvetlenebb, 
minél szélesebb rétegek között valósul
jon meg. Az elnökség iparkodik nivós 
műsorral még vonzóbbá tenni a tea
délutánokat.
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Nam fázik, ha a Rőmer-tastvé- 
rek legújabb csukott, füthető, 70 
lovas Crysler autójában utazik. Tele
fon 101.

Meghívó. A salgóbányai 925 sz. 
Balassa Bálin cserkészcsapat 1929. január 
12-én este 9 órai kezdettel Salgóbányán 
a bányatelep felolvasó termében láboro- 
zása alapja javára műsoros estélyt rendez, 
melyre tisztelettel meghívja a Parancs
nokság. Belépődij:, I. hely 1'20 pengő. II. 
hely 1 pengő, III. nely 80 fillér.

Egy jókarban levő cimbalom ju
tányosán eladó. Cim a kiadóban.

Nagyon pedáns föltétien megbíz
ható szerény igényű hibáján kivűl elvált 
asszony plébániára gazdasszonynak ajál- 
kozik. Kisebb háztartásban az összmun
kát válalja. Cim a kiadóban.

Műkedvelői előadás Cereden. 
A ceredi r. k. el. népiskola tanulói jól 
sikerült szinielőadással mulatatták a kö
zönséget. A kis szereplők igen bátran 
játszottak. Cene Qál Margit énekével, 
Tajti Margitka táncával, Simon Marci 
Gyuri, Bucsok Juliska szavalatával, Hor
váth Sanyi öreg cigány, Hermann Erzsé
bet cigányasszony . szerepével, . Szerémi 
Ági szavalatával szórakoztatták a tante
remben zsúfolásig megtelt közönséget. — 
A lelkes rendező: Berger Irén tanítónő, 
lapunk már ismert fiatal poétája.

Alkalmi vétel nyugdíjasok vagy 
magánzók részére. Egy ház eladó Pásztón, 
nagy konyhakertié), 4 szoba, konyha és 
melléképületekből áll, csekély 8500 pen
gőért. Csak 4000 P. készpénz kell hozzá, 
a többi 8 százalékos kamat mellett teher
ként rajt maradhat és két év múlva fize
tendő. Bővebb felvilágosítást ad Ligeti 
Ferenc Salgótarján.

Január elsejével életbe lép az 
öregségi én rokkantsági biztosítás. 
A népjóléti minisztérium most adta ki a 
végrehajtási utasítást, a január 1-vel élet
belépő öregségi és rokkantsági biztosítás 
törvényéhez. A végrehajtási utasitás sze
rint az átlagos napibérek szolgálnak a 
biztosítás alapjául. Erre a célra külön, 
úgynevezett napibér osztályokat létesíte
nek, külön a tisztviselőknél és külön a 
munkavállalói kategóriáknál, hogy azok 
a munkáskategóriák, amelyek eddig csak 
lecsökkentett javadalmazásuk alapján 
(maximálisan 6*40 pengőt) kaptak beteg
segély biztosítást, ezentúl sokkal jelen 
jékenyeb (napi 10 pengő, a tisztviselők
nél 12 pengő, a segédalkalmaaottaknái 
20 pengő) szolgáltatásokat kapnak. Az 
összegeknek ez a felemelése azzal az 
eredményei is jár, hogy a munkaadók és 
munkavállalók sokkal nagyobb járuléko
kat kötelesek fizetni a biztositóintézetnek, 
mint eddig. Erre való tekintette) a nép
jóléti miniszter a betegségi biztosítás já
rulék kulcsát csökkentette. A háztartási 
alkalmazottak utáni betegségi biztosítás 
járulék kulcsát 'csökkentette. A háztar
tási alkalmazottak után betegségi bizto
sítás címén továbbra is változatlanul a 
havi javadalmazás 3"/<rát kell fizetni, ezek 
az alkalmazottak az öregségi és rokkant
sági biztosítás kötelezettsége alá egye
lőre nem tartoznak.

“A Falu** falufejlesztési és nép
művelést folyóirat karácsonyi száma a 
szokottnál díszesebb kiállításban és igen 
gazdag tartalommal jelent meg. A vastag 
füzet cimképe háromszinnyomásban Rud- 
nay Gyula .Éjféli mise* cimü festményét 
mutatja be. A vezető cikkét Mayer Já
nos földmivelésügyi miniszter .A betle
hemi hajlék* cimen Írja, azonkívül Dr. 
Schandl Károly .Megváltást vár a falu* 
Dr. Szabó Sándor »A falu ugarai*,

Nagy Sándor .Könyv és kenyér* cimü 
cikkek vezetik be a karácsonyi szám 
anyagát. Földes Géza a népiskola hat
van éves évfordulója alkalmával népok
tatásunkról emlékezik meg, Eöry János 
dunaszentmiklósi plébános a népházak 
jelentőségét méltatja, Visky Károly a 
Néprajzi Muzeum igazgatója a karácso
nyi és újévi szokásokról ir képekkel dú
san tarkított cikket. Dr. Kovacsics Sán
dor „Tüdövész elleni küzdelem a ma
gyar faluban* cimü cikk népegészség
ügyünk e fontos problémájával foglalko
zik. László József építész távlati képek
ben és tervrajzokban egy mintaszerű fa
lusi templom rajzait mutatja be. Radnóti 
István a községi intézői intézmény jelen
tőségét méltatja. E szám egy teljes ka
rácsonyi színjátékot is közöl: „Amikor 
csak a szív beszél* cimen, Kozma Imre 
tollából. Komáromy Jánosnak egy szép 
illusztrált novelláját közli „A Falu*. Nép
élet, Népegészség, Községfejlesztés, Gaz
daság, Műkedvelők, Mit olvassunk, A 
Faluszövetség hirei, Hirek, stb. lovatok 
teszik változatossá és élvezetessé ,A 
Falu* e legújabb számát. A magyar fal
vak vezetőinek és érdemesebb polgárai
nak e nélkülözhetetlen igen értékes fo
lyóiratát a Faluszövetség szerkeszti és 
adja ki. Egy évi előfizetési ára 8 pengő 
Mutatványszámot dijmenten küld _ .A 
Falu kiadóhivatala: Budapest. IX. Üllői 
ut. 1. II. 4.

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

Ámen.

Hirdessünk:

A MUNKA
Politikai hetilapban

Salgótarján r. t. város polgármesterétől. 
121/1929,

Hirdetmény 
az országgyűlési képviselőválasz
tók névjegyzékének kiigazítása 

tárgyában.
Felhívom a város lakosságát, hogy 

v. évi január hó 15.-ig a városház (I. eme
let 19. ajtó) készenlétben lévő számláló 
lapon vallomást szolgáltatnak az ország
gyűlési képviselőválasztók névjegyzéké
nek kiigazításával kapcsolatban mindazok, 
akiknél a választójogosultság tekinteté
ben változás állott be, illetőleg a válasz
tójogosultságot újabban szerezték meg.

Salgótarján, 1929. január 5.
Dr, Förater Kálmán s. k. 

polgármester.

16/1929 kig. szám.

Pályázati hirdetmény.
A vezetésem alatt álló Nógrádvár- 

megyei Mária Valéria közkórház elme
gyógyászati, illetve sebészeti osztályán le
mondás folytán üresedésben levő 1—1 
alorvos! állásra ezennel pályázatot hirde
tek. Az állás javadalmazása 124.000/1926 
Népjóléti és Munkaügyi miniszteri rende
let szerint való XI. Lo. fizetés, szabad
lakás, Élelmezés az önköltségiár 50%'áért. 
Elmebetegosztályon való működést fel
mutatni tudók előnyben részesülnek. A

sebészeti alorvosi állásra pályázók önálló 
mütevésben való jártasságukat igazolni 
tartoznak. A pályázók nőtlenek, illetve 
hajadonok lehetnek csupán. A kérvé
nyekhez melléklendők orvosdoctori ok
levél, születési bizonyítvány, a forradal
mak alatt tanúsított magatartásuk igazo
lása. Eddigi működésűkről szóló bizonyít
ványok. A kérvények Méltóságos Pályi 
Pál Nógrád és Hont közigazgatásilag e. 
e. vármegyék főispánjának címezve 1929 
február 15-ig hozzám nyújtandók be,

Balassagyarmat, 1929 január hó 3. 
Dr. Kenessey Albert s. k. 

igazgazgató-főorvos.

Földbirtokokra kölcsönt íolyó- 
sittalunk teljes 100"/o-os kifizetéssel 
77, százalék évi kamattal, 35 évi tör
lesztésre, garantált 8 nap alatt a 
föld forgalmi értékének 50 százalékáig. 
(Váltó, vagy kezes nem keli!) Földbir
tokvételeket pénzintézetem az érték 
50 százalékáig finanszíroz. Házakra 10 
évig terj-dő kölcsönök 9 százalék évi 
kamattal! Építkezési kölcsönöket 
10 évi törlesztésre 77, százalékos ka
matalapon folyósittatunk. Váltó-hitelek: 
Kereskedőknek, iparosoknak 8 százalék 
évi kamattal folyósittnlnak. Öiökségekre, 
követelésekre, kölcsönt, előleget .fo- 
lyósitlatunk, magánpénzből. (Válasibé- 
lyeg beküldendő) Radó Mihály bank
bizományos, Budapest, VI. Szondy-utca 
11. (Alapítva 1893.)

Jő házi kosztot adok és abo- 
nánsokat is elfogadok, esetleg diákokat 
is. Ugyanitt egy szépen bútorozott szoba 
kiadó. Cim: Uri-ucca 647. sz.

- Nyomatott:  „A MUNKA”  könyvnyomdában Salgótarján, — Nyomdatulajdonos Végh Kálmán, —


