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Nemzetpusztitást
Irta: Dr. Krägar Aladár ottt. gyűl, képviselő. 

'alán sokaknak kellemetlen végzik el, de mi van az vbvégzik el, de mi van az vi
dékeken, ahol ezt tapasztalatlan

Talán 
témát fogok érinteni, de amikor a
nemzet védelméről, a nemzet erejé
ről van szó, — pedig most és még 
igen hosszú időn keresztül, mindig 
erről kell, hogy elsősorban szó le
gyen, — akkor ezzel a kellemetlen 
kérdéssel is foglalkoznunk kell. A 
magyar büntetőtörvéáykönyv gyat
rán védi a gyermeket, gyatrán védi 
a női becsületet, de leggyatrábban 
védi a meg nem született emberi 
életet

Mit jelent ez Budapesten, mit 
jolent ez a magyar nemzet általános 
szaporodása szempontjából? Buda
pesten az élve születések száma 
1926-ban 16.767 volt. Ezer lélekre

bábaasszonyok csinálják, telitve tel
jesen a vidéki tudatlansággal. Az 
ilyen néhány pengőért megcsinálja 
a tiltott műtétet, amelybe belehal 
nemcsak a gyermek, hanem az 
anya is.

A rómaiak a tiltott műtéteket 
magánjogi szempontból vizsgálták. 
A római magánjog megmaradt, de 
a római nép elpusztult! Mert, ha 
egy nép, fél a gyermekáldástól, ak
kor nem lesz uj generációja, amely 
az ő házát, földjét a beözönlő ide
genek ellen, a nemzetek versenyé
ben megóvja. Ha erősek akarunk 
lenni a nemzetek versenyében, ak-

esik tehát 17,4 élveszületés, amely 
a 25.2 ezrelékes országos átlaggal 
szemben borzalmasan kevés. Pedig 
Budapesten nagyobbnak kellene 
lennie a születések arányszámának, 
épen a klinikák és a budapesti or
vosi praxis miatt. Most ha azt ve
szem, hogy Budapesten a halálo
zások száma ugyanabban az évben 
15 301 volt, akkor a * természetes 
szaporodás Budapesten 1455 főt 
tesz ki. A többi a tiltott műtétek 
áldozata. Érdeklődtem az orvosok
tól,' hogy milyen nagy a tiltott mű
tétek száma Budapesten? Ezt a 
mai könnyelmű kezelés mellett, ami
kor úgyszólván, senkisem fordit 
erre gondot, • hivatalos statisztikai 
adatokkal konstatálni nem lehet, 
de bizalmas beszélgetésekből, ba
ráti körből származó adatok alap
ján állitom — és meggyőződésem, 
hogy igy van, mert forrásaim meg
bízhatók — hogy Budapesten a 
tiltott műtétek száma egy évben 
25-30.000.

Ez csak Budapest, ahol ezt az 
emberölést, ezt a nemzetpusztitást 
legalább orvosi felügyelet mellett

kor a gyermekáldás legyen a mi 
legnagyobb kincsünk, mert az a 
mi jövőnk, az a mi boldogságunk.

Az egyke elleni küzdelmet tar
tom a legközelebbi jövő egyik leg
sürgősebb feladatának és ebben ir
galmatlanul és kérlelhetetlenül jár
nék el. Büntetőjogi szempontból is, 
de közigazgatási szempontból is. 
Felvenném azokat az egykés terü
leteket statisztikailag és ahány ilyen 
egykével fertőzött terület van, azt 
mind megszabadítanám a jelenleg 
ott működő szülésznőktől, vala
mennyit felfüggeszteném állásától 
és azokat a vidékeket uj, külön fo
gadalmat tett, külön felügyelet alatt 
álló, lelkiismeretes szülésznőkkel lát
nám el. Erre itt is felhívom a kor
mány figyelmét.

Szükségesnek tartom, hogy a 
népjóléti'kormány a szülésznők hely
zetével is foglalkozzék, hogy a szü
lésznők államosításának kérdését 
felvethessük, másrészt igen fontos 
kérdés az is, hogy a műtétek le
gyenek valósággal tiltottak is! Ma 
ilyen műtétet két orvos egyszerűen 
elvégez azzal, hogy az egyik véle

ményezi, a másik végrehajtja. Se- 
milyen műtéti beavatkozást másnak 
mint hatósági orvosnak engedélye 
alapján végrehajtani nem engednék- 
Bízzák ezt kizárólagosan a hatósági 
orvosra, a tiszti orvosokra és égé 
szén nyugodtak lehetünk, sokkal 
több magyar lesz. Mert nem igaz 
az, hogy 20—25.000 tiltott mű
tétre szükség volna Budapesten.

Nem igaz. Budapesten az évi halá
lozások száma 1926 bán 15.301 
volt és ebből gyermekágyi elhalá
lozás mindössze 85 volt. Nincs te
hát olyan nagy veszedelem, hogy 
mindenáron rögtön műtéti beavat
kozással annyi gyermeknek kelljen 
elpusztulni.

Ezt a nemzetpusztitást feltétle
nül meg kell akadályozni.

Erdély kormányozza Romániát.
A válsággal küzdő Románia végre 

stációhoz érkezett. A régenstanács hosz- 
szas huza-vona és vajúdás után mégis 
kinevezte Maniu Gyulát, miután nem lá
tott más kiutat, amellyel Románia feje 
felöl elhárította volna a pénzügyi ka
tasztrófát. Az államkassza hónapok óta 
üres. Az állam legnagyobb üzeme a 
C F.R. milliárdos deficitekkel és világra
szóló vasúti katasztrófákkal dolgozik. A 
lei stabilizációja zsákutcába jutott s a 
külföldi kölcsön többé már nem pozití
vum, csak Ígérvény, amelyet nem lehet 
aprópénzre váltani s nem lehet azzal a 
pénzügyi és politikai krízisen átgázolni.

Ezek voltak a közelebbi okok, 
amelyek a régenstanácsot arra bírták, 
hogy miniszterelnökké deziguálja azt a 
Mamut, akit még az imént, amikor pa
rasztjaival Bukarest ellen akart vonulni, 
mint lázadót le akarták tartóztatni. A 
felületes szemlélő előtt is tisztán áll a 
kép, hogy Maniu kormányképességét el
ismerje. Hiszen Maniu miniszterelnök
sége nemcsak rendszerváltozást jelent, 
.rle jelenti azt is, hogy a Regát kényte
len elismerni Erdély guvernamentális ere
jét és értékét, A bojár uralomhoz szo
kott Románia kénytelen lemondani a re- 
gáti kormányzati erkölcsökről. Románia, 
súlypontját Kelet felől Brassó, Gyulafe
hérvár és Kolozsvár felé kénytelen áthe
lyezni. Nem lehetünk annyira naivak, 
hogy az elgondolás őszinteségében és 
állandóságában bizzunk, mert tudjuk azt, 
hogy a változást kényszerkörülmények 
szülték s hogy Bukarestet Berlin és Pá
ria késztette belátásra.

Az európai sajtóban is méltó fel
tűnést’ keltve, éppen a francia lapokban 
komoly helyekről az a hang csendült ki, 
hogy Romániának olyan kormányzatról 
kell gondoskodnia, amelyben a magyar
román megegyezés mentalitása legyen

otthonos s ebből a szempontból Pária 
rokonszenvvel fogadta az erdélyi poli
tikusok kormányra jutását Ha a párisi 
elgondolást ebben a vonatkozásban gór
cső alá helyezzük, akkor megállapíthat
juk viszont azt, hogy ezzel a kívánsággal 
a franciák saját helyzetükön akarnak 
könnyíteni, mert látják azt, hogy az 
európai hatalmak inkább állanak az igaz
ságos magyar álláspont mellé s mert 
látják azt, hogy Franciaország csakha
mar egyedül marad Romániával.

Nincs okunk aggódni a Maniu kor
mány jövöjért, mert hiszen a beigért 
gyulafehérvári határozatok végrehajtása 
után is messze távol állunk Erdély nyu
galmi állapotától, de mégis kénytelenek 
vagyunk hangot adni annak a felfogá
sunknak, hogy a jelek szerint Maniut 
csak villámhárítónak használták fel, s 
hogy a romániai nagy liberális bojárura
lom alighanem gyorsan meg fogja őrölni 
az erdélyi románság eme értékes tagját.

Bármit eredményezzen is a válság 
ilyetén való megoldása, azt nem lehet 
letagadni, hogy Romániát gazdasági és 
politikai válságból az erdélyi politikusok 
mentették ki s ha Romániában, európai 
értelemben vett kormányzatról lehet be
szélni, ugy elmondhatjuk, hogy Romá
niát most Erdélyből kormányozzák!

Masaryk-szobor 
magyar pénzen. 
Freund Imre ragyolezi jegyző nem

rég azzal lepte meg aközség lakosságát, 
hogy Masaryk szobrot emeltet a községi 
iskola trágyadombjának a helyén. Ami
kor e szándékát a képviselőtestület elé 
terjesztette, már oda hordatta a köveket 
és a munka terveit is beszerezte. Kije
lentette, hogy pénzt nem kér a község-
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Hygienicus irodalmi 
öt órai tea.

S« dob 4 verő 4 ben trovato.

A város társadalma nem volt egy
öntetű. Jórészt heterogén elemekből ál- 
ótt. Az őslakosság jelentősége sokat 
/eszitett. Égy két földesur, igen kevés 
páros, sok kocsma s ennek megfelelő- 
eg* elégséges kisgazda, béres, gazda és 
sseléd. Égy pár évtizedes tengődéi 
itán szenet találtak A környéki hegyes
tölgyes erdőség kisebb-nagyobb tele
sekkel népesedett be. Maga a város hs
ára is kínálta a szenet, melynek kiakná
zásával Idekerült az acél, ez vonzotta a 
rézöntődét, hozzátársult az üveg is és a 
tokáig hamupipőke szerepét játszó hely
iég rohamosan emelkedett kötgazgasági 
is politikai tekintetben. Eközben meg- 
izületett a központi telep, melynek leg- 
nodernebb része a régi posványos, iszá
kos, bozóttal átszőtt szekérút helyén 
célt életre. Ez a fasor — tetszetős épü- 
eteivel — egyik oldalán kőlapokból ké- 
izült járdával is ékeskedik. Ugyancsak 
rz az oldal közmüvekkel és villanyvilá- 
ritással dicsekedhetik s ha a hónapok 
:eliboldfényü időszaka bekövetkezik a 
villanyvilágítás semmi kívánnivalót sem 
hagy hátra.

Dehát az ember, ha még olyan 
művelt és iskolázott is, kitör belőle néha 
az irigység. Ennek a fasornak másik ol
dala ugyanis nem nyújtott éppen tetsze
tős látványt. Épületei a szó szoros értel
mében elvesztek a túloldali szomszéddal 
szemben. Igaz ugyan, hogy itt kertek is 
vannak, melyet szegényes patak határol. 
De ez a patak hébekorba rakoncátlan- 
kodott, amit senki sem tételezett volna 
fel róla, haragos nyári zivataroktól meg- 
duzzasztva elöntötte a veteményes kerte
ket, berontott a pincékbe és nem kí
mélte az átellenes, büszke palotákat sem. 
Ennyiben közös volt a sorsuk.

A vizáradás lefolyt, a fasor vissza
nyerte régi képét, de a pataki részlet 
még jobban rongyoskodott, kopottas ru
hát viselt; töredeztek a vakolatok, oldalt 
dőltek a régi léckerítések, melynek tö
vében állt elkeseredve, kócosán rnosdat- 
lanul és szagosán a falutnikban a hatá
rozatlan szinü utcai lé.

A lakók tanácskoztak, kérelmeztek 
• egyszer csak megépült a gondos cal- 
culatlóval megtervezett fedett vezeték, 
melynek egész hosszában járda vonul el 
vörös hátán négyszögletű vaslapok ké
pezik a mozaikot.

Nagy volt az öröm. Köszönő irat, 
mely után "tomboló jókedvűkben a 
hygíenikues-irodalmi öt órai tea gondolata 
is megfogamzott...

Borongós ősxi nap délutánján az

emeletes pompás épület kis termének 
ragyogó tényétjén öt úrnő és öt ur ülte 
korul estélyi öltözetben a virágokkal di- 
szitett asztalt. A teás service csillogott 
az illatos tea párolgott, a sandvichek 
kinalgattak magukat és a vörös bor ru
binja hivogatólajf integetett. Az öt órai 
tea tulajdonképeni célja köszönet és hála, 
melyet a vezetőséggel szemben óhajtot
tak leróni a megajándékozottak. Hygieni- 
cusnak is nevezték el, mert az actio ezt 
a célt szolgálta s ennek a gondolatnak 
vezérlő elve megnyilvánult a tarsasag 
orvostagjának a tea fogyasztása között 
elhangzott szabad előadásában, melynek 
kereteben az emberi organizmus vezeté
keiről volt szó, Megemlité az előadás, 
hogy az emberi organismus nemcsak vi
lágra szóló remekműveket, a technika 
csodáit, ' Zeppelint és drótnélküli távira- 
tozást, de anorganicus anyagokat; követ 
és homokot is produkál. Fővezetékei, 
csatornái, a gerincvelő és az emésztő 
szervek részere szolgáinak, de éppen 
olyan fontosak az epe — hasnyál — 
könny és pajzsmirigy vezetékei is; mind
ezekben a csatornákban és vezetékek
ben, ha az üzem elromlik gyászba borul 
az élet, nem vonzanak a girl-ők és tiim- 
divák, hiába jajong és visít a jazz-band 
a hasztalanul sir es ujjong a Radics zene.

Az előadás végeztével a társaság 
egyik elegáns, fiatal, szőke szépsége 
emelkedett tel és az alábbi tréfás köl
teményt adta elő kitűnő hangsúlyozással:

Múlt és jelen.
Régente sok szesszel telt ifce ment 
Le az elkeseredett magyar torkán 
D: most már hol itt, hol ott cement 
S nem fog már ki rajtunk felhőszakadás, 

[vagy orkán.

Dühönghet a zápor, jöhet az áradás 
Nyugodtan ülünk partján a pataknak, 
Lóthat-futhat a térmester nincs már 

[kifáradás,
Ijedező sziyek, rémült szemek nem akadnak 

Most már viz helyébe bort a pincéinkbe 
Kertünk területén gyümölcsöt, burgonyát 
Kánikulában, hogy ülhessünk színes ingbe 
És megünnepeljük a nyilt csatorna

[alkonyát.
Igaz, hogy Anita Loos szerint; 

Genfiemen prefer blond, Szőkék előny
ben, de nem engedte magát a társaság 
barna starja sem, kezébe vette a vörös 
borral telt poharat és csengő hangon 
szóllaltak meg ajkán az alanti sorok:

Piros bori a pohárba!
Piros bort a pohárba, éljen az igazgató url 
Éreztesse meleg szivét velünk,
Derüljön mindvégig nyájas, kedves arca 
Ha ö szeret minket, vajh ki ellenünk.

Piros bort a pohárbal Csillogjon az ital 
És csillogjon szeme a főmérnök urnák. 
Sok újat teremtsen, romboljon sok régit 
És fokozza bőven férfias erényit.

Felelős szerkesztő és kiadó:                           ay  István TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI HETILAP Laptulajdonos : „A Munka” lapvállalat
kesztő bizottság Csengődy Lajos dr., Horváth László, Köntzey Ferenc, Lapsánszky János.
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Hirek és különfélék
Revíziót követelünk! A 

trianoni gyászos “béke"'törvénybe
iktatásának 8-ik évfordulójához ér- 
tünkl A békét diktálok könyörte
lensége halálra Ítélte a magyar 
nemzetet, amely megmutatta, hogy 
élni akar. A magyar szenvedés és 
kitartás a világ szemét felnyitotta s 
illetékes ajkakról is elhangzott a 
szó: revidiálni kell a békeszerző
dést! Az igazság kívánja ezt és Eu
rópa békéje! Csonka hazánk egész 
társadalma megmozdul ez évfordu
lón s egységes elhatározással kéri 
a békeszerződés megváltoztatását! 
Városunk népe különösen érzi a 
határkérdés életbevágó fontosságát 
s ezért november 18-án (vasárnap) 
d, e. 11 órakor a városi mozgó- 
szinház helyiségében nagygyűlés 
keretében tiltakozni akarunk a sú
lyos békepontok további fentartása 
ellen. A nagygyűlés programja: 
1. Hiszekegy: énekli az acélgyári 
dalárda. 2. A tranoni béke, mint 
egyoldalú diktátum; ismerteti Sztan- 
kovits János igazg. tanító. 3. A 
szent igazság, irta: Hajdú István.

töt, mert ezt • f»iu és vidék tehetőbb 
jei, köztük magyarok is, már összeadták. 
A képviselőtestületnek nem nagyon tet
szett ax esxme s ax egyik kommunista, 
ki is jelentett*, hogy amit Pozsony és 
Losonc nem tesz, miért tegye art R»- 
gyolc, de a jegyző letorkolta. Erre tit
kos szavaséit kértek, de est nem engedte 
a jegyző. Mit volt mit tenni, beadták bét 
a derekukat a ragyolci magyarok. Az 
persze egyiküknek se jutott eszébr, hogy 
tulajdonképen más vagyonát ajándékoz
zák oda a Masaryktsxoborrs, mert az is
kola telek és épület a róm. kath. egyház 
tulajdona, amelyet csak használatra en
gedett át a községi iskola céljára nem 
pedig arra, hogy Masaryk-sxoborra! fog
lalják el ax amúgy is szűk helyet. A mun
kálatokat megkezdték. A trágyadombot 
áthelyezték ax iskola szűk udvarára, hogy 
kellemesebb legyen a levegő a tanter
mekben. A ragyolci magyarok moso
lyogva nézik a dolgot, de belenyugod
tak, mert ha a csehszlovák jegyző a 
maga virágos kertjében nem tűri meg a 
Masaryk szobrot, hát tőlük el lehet a 
trágyadomb helyén is.

Jellemző a ragyolci viszonyokra, 
hogy a jegyző azzal nem törődik, hogy 
60 tót gyerek iskola nélkül lézeng évek

óta a csak félnapos rendszerrel végez 
fél munkát. Pcrsxe ax iskola építésért 
nem járna elismerés, a Masaryk-sxobor- 
ért igen!

Ugyancsak a túlbuzgó ragyolci 
jagyző parancsára okt. 28 át nagy pará
déval ünnepelték a ragyolciak. A tanítók 
ünnepélyt rendeztek, ahol azonban furcsa 
meglepetések érték a vendégeket. A tó
tok nem j leniek meg ax ünnepélyen, 
csak 10—20-an s a programon szereplő 
tót színdarabot nem lehetett előadni, 
mert a szereplő tót gyerekek nem jöttek 
el. Bezzeg a magyarok ott voltak, mert 
őket hajtották. Az ünnepély szónoka 
Csuederiik Ilona tót tanítónő volt, aki a 
magyar elnyomatásról beszélt s szerinte 
a magyarok ugy bántak a tótokkal, mint 
a kutyákkal. Erre a felháborító beszédre 
savanyu ábrázattal távozott el az ünneplő 
magyarság s akikben még volt egy csöpp 
magyar érzés, azok elhatározták, hogy a 
Masaryk szobor leleplezésére még bottal 
se hajtja ki őket a jegyző.

A Massryk-szobor sorsán különben 
kissé aggódnak a talpnyaló csehszlová
kok. Nem biztosak ugyanis abban, hogy 
a rsgyoleri magyar legények át nem 
szállít ják-e egy sötét éjszakán a határon?

Szavalja: Galbács Ilona keresk. isk. 
nőv. 4. Beszéd. Mondja Gálócsy 
Árpád a Revíziós Liga kiküldöttje. 
5. Himnusz. Énekli az acélgyári da
lárda. Minden magyar testvérünk 
megjelenését várja. A szervező
bizottság.

Halálozás. Angyal János acélgyári 
nyugdíjas, somoskőujfalui lakos Puszta- 
gyendán nov. 11-én elhunyt 75 éves 
korában.

Hadirokkantak felfilvizagálata 
F. hó 13, 14, 15-én volt a háború rok- 
kanljainak felülvizsgálata és utolsó alka
lom az újból való felvételre. A vizsgála
tot Dr. Clementisz Kálmán tisztiorvos 
végezte, mig a közigazgatási részét Né- 
kám István tanácsjegyző intézte egy ad 
hoc bizottság élén. Az újból való felvé
telt 32 hadirokkant kérte. A tiszti orvos 
körültekintő vizsgálata némely esetben 
helyt adott a kérelemnek, némely eset
ben felülvizsgálatra utasította a jelentke
zőket, akik közül soknak teljesen hiá
nyoztak az igazoló Írásai. A bizottság 
három napon át a legfárasztóbb munkát 
végezte.

Riadalom. Vasárnap, f. hó 11-én 
d. e. a főtéren nagy riadalmat okazott 
néhány asszonynak orditozása, akik Far
kas Péter, piaci árus, a szomorú kime
netelű verekedés egyik sas résztvevőjére 
támadtak és súlyos sértések között ütle
gelni kezdték. A szorongatott helyzetben

levő ember védelmére két rendőr sietett, 
(akik az önbiráskodni akaró asszonyokat 
lecsillapították. Nem az esetleges bűnös
ségek szépitgetése, vagy palástolása a 
célunk ezen eset felemlitésév el, de tartha
tatlan állapotnak tarjuk, hogy a magyar 
bíróság hatáskörébe az ucca népe bele
szóljon. Farkas Pétert a vizsgálati fog
ság leteltével, a főtárgyalóéig a bíróság 
szabadon bocsátotta, miután a vádirat 
a verekedésben résztvevők mindegyikére 
elkészült, ugyanúgy a verekedés áldoza
tára is. A bíróság tudja mit csinál s az 
egyéni elhatározások és támadások bizo
nyára nem maradnak megtorolatlanul.

Budapestre való elköltözködé- 
semmel kapcsolatos teendőinkből kifolyó
lag még nem tudtunk kedves ismerő
seinktől elbúcsúzni, azért Budapestről, mi
helyt az időnk megengedi, a legrövidebb 
idő alatt vissza fogunk jönni a mi kedves 
jó barátainkhoz és ismerőseinkhez, hogy 
személyesen vehessünk tőlük szívélyes 
búcsút, Kátai csendőrszázados. '- 

és felesége.

Ax evangélikusok ezévi orszá
gos egyetemes gyűlése e héten 14— 
16-ig tartott, amelynek keretében Dr. 
Csengődy Lajos a Luther Szövetség 
országos, zárt konferenciáján tartott elő
adást a Szociális gondolkodás és a ke
resztyén gondolkodás cimmel és az Evan
gélikus Papnéknak a Deák-téri templom
ban vallásos ünnepségen mondott meg
nyitó imát* A közgyűlésen városunkból 
Zelenka Ottó kir. járásbirósági elnök, 
Eisele Gusztáv gyárigazgató és Scbrei- 
ner Jenő voltak kiküldöttek a lelkészen 
kivül a dunáninneni egyházkerület kép
viseletében.

A Luther Szövetség Hl. családi 
estélyén november 18-án vasárnap este

,6 órakor az Omilyák-féle vendéglő nagy
termében dr. Clementis Kálmán tiszti 
orvos fog előadást tartani és a műsor 
keretében a bányaiparos dalkör is kész
séggel vállalt szerepel Vilezsál Richárd 
karnagy vezetésével. Belépődíj nincs.

Alábbi levelet kaptuk.
„A Munka" tekintetes Sxer- 

kexztőséffónek Salgótarján. Mélyen 
meghatott .A Munkádnak november hó 
10-iki számában, a képviselői megbízásom 
alkalmából megjelent, csekélységemről 
való elismerő közleménye. Kedves köte
lességemnek tartom, hogy ezért benső
séges hálával mondjak köszönetét. Min
denkor különös szeretettel olvasom „A 
Munkát* és évek' óta figyelem azt a 
nemzetmentő, nemzetet épitő nobilis 
irányt, amelyet követ. Magamra nézve 
nagy megtiszteltetésnek tartom, éppen 
ezért, hogy . „A Munka* elismerő soraival 
kitüntetett. A képviselőség nem csupán 
disz és fényes positio, de elsősorban 
nagy felelősséget és súlyos kötelessége
ket jelent. »A Munka* kitüntető elisme
rése buzdítani fog, hogy komoly fele
lősségérzettel igyezzek megfelelni a sú
lyos kötelességeknek. Hazafias üdvözlet
tel: Karancskeszi, 1928. november 11. 
Tabódy Tibor országgy. képviselő.

A Luther Szövetség 11. családi 
estélyén november 11-én közének és a 
megnyitó után Podhorecz Irénke szavalt 
egy kedves irredenta költeményt, Kalina 
Márton ugyancsak nagy hatással szavalt, 
Ílesse Mimi, Kovács Géza kísérete mel- 
»tt énekszólót adott elő, Sztrokay Dá

niel mélyenszántó előadást tartott az 
Evangélium és szociálizmus cimmel, 
amelyben kidomborította, hogy az igazi 
szocializmus csak az evangélium alapján 
lehetséges, Turek Berta jól sikerült mo-

És még egyszer piros bort a pohárball 
Fényexzeajék ez a Hotel-Paloú 
Legyen szép és derűit itt az Élet 
S dirigáljon benne még sokáig

Angyal Asszonya.
Végezetül a társaság férfi tagjai 

közül jelentkezett szólásra az előadó mű
vészet jeles reprezentánsa s az alább 
következő sociaíis telepi hangulattól fü
tött köszönő szavak hangzottak el:

Mélyen tiszteit igazgató url Kedves 
főmérnök ur!

A coloniában sok a vörös: ember
ben, világfelfogásban és troszkában. A 
vörös embertől nem félünk.

Az ugyanilyen szinü Internationale 
ijesztget ugyan, de lassankint megbarát
kozunk vele (felkiáltások: mint a kutya 
a macskával) és a vörös internationale 
ágyú ellen fehér ét zöld internationale 
ágyút szegezünk. Ami pedig a város 
egyik legcharacteristicusabb productumát, 
a vörös troszkát illeti, ez immár jó isme
rősünk lett, különösen nekünk, kiknek 
kertjében vörös troszka lángol és egyik 
járdánk is e színben ragyog.

Még csak egyet említek meg. Ha 
egy májusi enyhe, meleg zápor után is
mét kidugja fejét Phoebus-Apollo, gyö
nyörködve láthatja velünk együtt a nem
zetisein harmóniát: a zápor után égő
vörös troszkát; a kerti füvek és a gesz
tenyefasor üde, zöld színét. Csak a har
madik szín marad elrejtve. Ez a hála 
szine, melyet szívünkben rejtegettünk s 
a mai alkalommal kitárjuk az igazgató 
ur elé, melegen köszönve meg a nagy 
munkát, mellyel rég óhajtott vágyunk 
(•Ijwedett bt,

Ad multos annos . ,. zugó taps és 
vörös bor ...

A teázó társaság az ünnepi prog
ramúi elhangzása után még hosszabb 
ideig maradt együtt s avval a benyo
mással távozott, hogy megvalósul mind
nyájuk régi vágya s a fasor nem fog el
zárkózni mereven átellenes társától s 
megtalálja a módját annak, hogy — esős 
idők jártán — sár nélkül jut a járdán — 
a másik oldalra.

Kiállításról.
.Minden kézimunka egy darab tör

ténelem* — mondta Berta Ilona a Ma
gyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének 
multheti kiállításán — s ha a kiállítást 
végig néztük, lelkünk rajta felejtkezett 
ezen a mondáson.

.Dolgozni! — munkálkodnil* — ez 
a mai magyar asszony jelszava és ezt 
hirdeti itt minden öltést .Dolgozni a ha
záért, építeni! — ezt súgták a nógrádi 
népművészeti munkák, ezt a soproni, a 
szekszárdi szőttesek, a szegedi, a diós
győri, pesti himzések, — ezt lehelte a 
finom pókhálós ,Pannonia*-csipke. Ezt 
mondották a tarjáni régi és uj himzések, 
— talán a régiek meséket is mondtak az 
újaknak, a régi dicsőségről, De mind azt 
mondta, fel a fejjel magyar asszonyok, 
mi nem csüggedünk a munka vigasz, — 
a munka erő!

Hallattátok asszonyok ezeket a 
hangokat? Hallottátok? Mert az egész 
kiállítás rengeteg munkája, — az össze- 
hordás, osztályozás, elkönyvelés, elrende

zés, elszámolás minden fáradsága jutal
mazást nyert, ha ez a szózat eljutott lel- 
ketekbe tarjáni asszonyok.

Nagy munkával járt a kiállítás meg
rendezése és az anyagi eredmény csak 
eszköz lesz arra, hogy a lelkekben fel
élesztett lángot tápláljuk s megteremt
sük mi is Tarjánban a Mansz házipari 
munkálkodását.

Mert hisz ez volt a cél s há ez 
sikerülni fog — ez lesz a kiállítás er
kölcsi eredménye.

Sopron megmutatja nekünk, hogy 
tud élni a háziipari Ott komoly munka 
folyik. Csinálnak mustrásan szőtt füg
gönyt, abroszt, törülközőt. Tömegesen 
állami rendelésre lepedő stb. vásznat, 
cserkész ingeket. Kéziszőttesekböl sok 
maradt itt Tarjánban. A kedves régi vá
ros ósdi falai közül a magyar asszonyok 
üzennek a kis csonka ország másik szé
lén lévő határvárosnak — dolgozunk) 
— hogy ne soká viseljük o szomorú jel
zőnket, — .határvárosi*

Szeged hímzéseket, récékét, Diós
győr gyermekruhákat, Szekszárd bodor
vásznat küldött ugyanilyen üzenettel

Pest elküldte a szivét! Csinált nyit- 
rai vagdalásost, hogy eszünkbe jusson 
Nyílra, sóvári csipkét, hogy Sárosra em
lékezzünk. kalotaszegi Írásost, hogy Er
délyt ne feledjük!

Nógrádi asszonyok lelkes munkával 
gyűjtötték Nógrád népművészetét egy 
csokorba és büszkék voltunk, hogy a 
nógrádi szőtteseknek, varrottasoknak nem 
kellett sxégyenkexnl társaik előtt!

Elhoztuk szorosan vett tarjáni mun
káinkat, modern és népies irányút,— 
régit és ujjat, hímzést és csipkét — min
denki előszedte féltve őrzött kincseit, 
szeretettel egymás mellé raktuk, minde
gyiknek szépségét megcsillogtatva, hogy 
az is kedvet kapjon az értékes szép 
munkák készítéséhez és vásárlásához, 
aki eddig nem tette. Aki azt mondja, 
szeretném, de nem ladom csinálni, meg
tanítjuk, aki pedig bármely okból nem 
tudja maga készíteni, olcsón hozzájut
tatjuk.

Tarjáni asszonyok fáradtatok a szép 
kedves tombolával — az Ízletes büfettel, 
háziasszonykodással, inspekciózással — 
sikerünk magában hordja a jutalmat és 
köszönetét. Higyiétek el igaz mondás 
az, hogy .A munka nemesíti*

Szándékosan szólok külön és utol
jára a kiállítás képzőművészeti részéről, 
a helybeli művészeink értékes, szép dol
gairól, szólok pedig itt, ncA kritika alak
jában, de asszonyi lelkünk igaz köszöne
tét küldve nekik, hogy értékes munkáik
kal kiállításunk díszéül szolgáltak, válto
zatossá tették, nívóját emelték, örültünk, 
hogy megismerhettük megint egy-egy 
újabb alkotásukat, — hogy örülhettünk 
fejlődésüknek — s büszkék lehetünk te
hetségeinkre!

Szeretettel köszöntünk mindenkit, 
aki kiállításunk sikerét előmozdítani 
igyekezett. Mógáné.



Salgótarján. 1928. nov. 17 A MUNKA 3 oldal

nologot adott elő, aztán Tuba Eizsike 
szavalt mélységes át érzéssel, maid Ősz- 
uircsia Katóka helyes énekszáma után 
velitettkepcs előadás volt, amely a tő- 
lökók kiesésének korát ismertette. A 
műsor után kedélyes hangulatban még 
soká együtt töltötte ax órákat a szép
számú közönség.

A Salgótarjáni Városi Levente 
Egyesület I. hó 11-én fél 9 órai kés 
dettel rendelte a Róm. Kat. Olvasókör 
nagytermében *J»Ő műsoros estélyét. A 
falragaszokon körölt tartalmas műsort 
még meg is toldotta egy igen kedv.s 
magyar tánccal a rendezőség csak azért, 
hogy ax est iránt felébressze az érdek
lődést városunk hazafias közönségében. 
Fáradságot nem ismerve dolgozott min
den oktató és minden szereplő l*eote, 
mert a levente mozgalom nemcsak a 
test nevelését, hanem a lélek nemeslátá
sát is célul tűzte ki, mert igaz az, hogy 
ép testben ép a lélek, s hogy a nemes, 
linóm lélek teszi erőssé a testet. A sze
replők derekán munkát végeztek, pedig 
először voltak színpadon. Dicséret illeti 
őket, a rendező oktatókat pedig elisme
rés, fáradságos munkájukért. Szomorúan 
kellett azonban látnunk a közönyt. Hol 
voltak azok, akiknek elsősorban érdekük 
az, hogy fiaink nemes lelküek, egészsé
gesek, tanultak, finomak, udvariasak, te
kintélytisztelők, vallásosak és az igazi 
magyar minden jó tulajdonságával felru
házottak legyenek? Hiába kerestük őket, 
csak ketten voltak. S a többi? Azoknak 
nem fontos? Azokat nem keressük. Aki
nek kicsi e Csonka Haza, az tegye, szi
vére kezét s vizsgálja meg lelkiisméretét 
és aszerint feddje meg önmagát. Akinek 
pedig ez is nagy, az tű -jön el addig, 
mig az erős levente ököl - ütésre nem 
emelkedik, mert a leventék is csak azo
kat szeretik, akik a háromszinü lobogó 
imádása mellett őket is támogatják ha
zafias kötelességük teljesítésében. E szo
morú látvány dacára is az előadás tudo
másunk szerint anyagilag is sikerült s 
hála a felülíizetŐknek ráfizetés nem volt. 
A felülfizetök névsorát jövő számunkban 
hozzuk.

Egy Halai segéd és egy ta
nuló aaonnal fölvétetik Mayer Kál
mán fűszed és csemege üzletében!

Világos feji Időt, munkát, tüzelőt 
takarít, ha Dr. OETKER készítményeit 

használja!
Dr. OETKER-Mh aülípor, Dr. OETKER-féle va- 
nülineukor, Dr. OETKER-féle puddingpor, Dr. 
OETKER-féle krémpor, Dr. OETKER-féle kürtői- 
■nyár, Dr. OETKER-féle befőzőpor; Dr. OETKER 
féle kugtőfenyag uj csomagolást mindenütt kap- 
hstá.l A 127 receptet tartalmazó, „Hogyan készül 
• jó sütemény?* eimü könyvecskét kívánatra to

vábbra ú ingyen éa bérmentve küldőm.

Helyreigazítás. Múlt számunk
ban a Mansz kiállítás tudósításából ki
maradt ifj. Kovács Gézáné neve, ki a 
lapujtő-karancsberényi szép házi szőtte
seket gyűjtötte össze és fáradságot nem 
kiméivé segített a kiállítás megrende
zésében.

Kűldöttaégjárás * ralnlezte- 
rtusnokbau. Folyó hó 9-én Dr. Szír*- 
nyavszky Sándor államtitkár, kerületi kép
viselőnk és Dr. Förstcr Kálmán polgár
mester vexetése alatt 16 tagú küldöttség 
tisztelgett a vállár- és közoktatásügyi, 
valamint a kereskedelemügyi miniszterek
nél és ezek államtitkárainál — A kül
döttség egyik hrlyen a helybeli reál
gimnázium államosítását vagy állami se
gélyben való részesítését, másik helyen 
a városon átmenő útszakasz államosítását 
és burkolását kérte. A miniszterek és ál
lamtitkáraik rendkívül srivesen fogadták 
a küldöttséget és megfelelő jó eredmé
nyekkel is biztatták, ami első sorban 
agilis képviselőnk közbenjárásának és 
fáradozásának köszönhető.

Előzetes jelenté*. A Salgótar 
jáni Városi Levente Egyesület közli, hogy 
dec. 8-án a Róm. Kath. Olvasókörben 
hazafias jellegű „Miklós estet" rendez, 
melyen az alakuló „Levente Dalárda* 
első Ízben fog szerepelni. Bővebben a kö
vetkező számban.

Szünetelnek a magyar-német 
kereskedelmi tárgyalások. A német 
és magyar delegáció részletesen közölte 
egymással a kereskedelmi szerződésre 
vonatkozó óhajait. Ezeket most beható 
további tanulmányozásnak vetik alá ná
lunk is az érdekeltek képviselőinek a 
bevonásával. Ezért a német delegáció 
hazautazott Berlinbe. A tárgyalások foly
tatásának időpontjáról később hatá
roznak.

Nyolc hónapra adják a hizla
lást hitelt. A hizlalás! hitelre kiutalt 
12 millió pengőből 2 millió pengő az 
OKH 'kötelékébe tartozó községi szövet
kezeteken keresztül a 100 holdon aluli 
gazdáknak jut. Ebből a pénzből csak 
aertéshizlalásra lehet kölcsönt kapni. A 
fennmaradó 10 mi'lió pengő a 100 hol 
dón felüli gazdák hiteligényeinek kielé
gítésére jut. Ehhez járul még 10 millió 
pengő, amit az altruista intézetek folyó
sítanak. Ebből az egész 20 milliós ke
retből 2/3 részt marha- és 1/3 részt ser
téshizlalási célokra lehet igénybe venni. 
Téves értelmezés következtében egyes 
gazdáknak és bérlőknek a kölcsönt csak 
hat hónapra akarták íolyósitani, ezért a 
földmivelésügyi minisztérium tájékoztatót 
adott ki, amely szerint a kölcsön maxi
mális időtartama 8 hónapban van meg
állapítva. Tehát, aki nyolc hónapos köl
csönt kér, attól az meg nem tagadható. 
Olyan gazda is kaphat kölcsönt, aki a 
hizlalást nem a saját gazdaságában, ha
nem az ipari hizlalókban eszközli. A hiz
lalás! kölcsön folyósitása már megkez
dődött.

-Földbirtokokra, kölcsönt folyó- 
sittatunk telje* 100"/o-oa kifizetéssel 
77, százalék évi kamattal, 35 évi tör
lesztésre, garantált 8 nap alatt a 
föld forgalmi értékének 50 százalékáig. 
(Váltó, vagy kezes nem kelll) Földbir
tokvételeket pénzintézetem az érték 
50 százalékáig finanszíroz. Házakra 10 
évig terjedő kölcsönök 9 százalék évi 
kamattal! Építkezési kölcsönöket 
10 évi törlesztésre 7'1, százalékos ka
matalapon folyósittatunk. Váltó-hiteleki 
Kereskedőknek, iparosoknak 8 százalék 
évi kamattal folyósittatnak. Örökségekre, 
követelésekre, kölcsönt, előleget fo
lyósittatunk, magánpénzből. (Válaszbé
lyeg beküldendő) Radó Mihály bank
bizományos, Budapest, VI. Szondy-utca 
11. (Alapítva 1893)

A Salgótarjánt Acélgyári Le
vente Egyesület műkedvelői elő
adását. A locs-pocsos, sáros szombat es
tén szokatlanul nagyszámban jöttek össze 
az érdeklődők az Acélgyári Olvasó egy
letben megtartott műkedvelői előadásra, 
hogy végig élvezzék Földes Imre ötletes 
és igen eredeti szójátékokban bővelkedő 
darabját a „Kismuszkákat". Ez a legjobb 
elismerése a műkedvelői gárda nagyszerű 
együttesének, hogy még a rossz idő da
cára is mindenki őszinte várakozással és 
szeretettel sietett, hogy honorálja ugy a 
szereplők, mint a rendező Szabó István 
derekas munkáját. —. Ax igazán jól ősz- 
szeválogatott együttes igen szépen meg
felelt kötslssségének, csak valahogy a

közönséggel, illetve annak egy részével 
volt baj, akik tudni illik talán azért, mert 
a darab címébe ax volt Írva, hogy „víg
játék" az egész darabot végig röhögték, 
ezzel több Ízben elrontva a legdecen- 
sebb jelenetek könyfakasztó halálát. Na
gyon ügyesen játszott Gracra EHyke és 
Lakatos Ferenc, akik stylusban összjáté- 
kukkal vitték a darabol. Szabó Isltán ki
forrott játéka Gergő szerepében igazán 
„kabinett" alakitás volt. Különben is ö 
végezte a rendezés nehéz és háládatlan 
szerepét, amiért a tapsokból ki nem 
íogjő közönség külön is lámpák elé hív
ta a jól megérdemelt munka után. — Ró
zái szerepében Paskó Olguska, Tar Mik
lós szerepében Krajcsi János ügyesen 
morogtak, mig Csarba Ilonka Szónyát 
játszotta közvetlen kedvességgel. Az is
pán, a szobalány, a mindenes éa a kis 
muszkák alakitói nagyon ügyesen illesz
kedtek bele a darab hangulatába, a töb
biekkel együtt sok-sok tapsot aratva. A 
szünetekben az acélgyári-zenekar szó
rakoztatta a közönséget szebbnél-szebb 
zeneszámokkal, Ursutz József karnagy ve
zénylésével, csak az a kár, hogy az elő
adást nem a „Hiszekeggyel" vagy a 
„Himnusszal" kezdték, ami sokkal mél
tóbb lett volna a „Levente" előadáshoz. 
A sikerült előadás után tánc volt, s 
amint halljuk a fiatalság reggelig roppta 
a táncot a legjobb hangulatban. Az elő
adáson megjelentek, Kalándy tábornok
kal az élén, Ádám Endre ezredes és vi
téz íutásfalvi Pál Imre alezredes, dr, Förs- 
ter Kálmán polgármester, Eisele Gusztáv 
gyárigargató, dr. Csengődy Lajos lel
kész és még sokan az acélgyári és Máv. 
tisztikarból.

Szent Erzsébet NöegyleL F. 
hó 17-én este 8 órai kezdettel a Katho- 
likus Kör nagytermében teaestélyt ren
dez, melyre a Nöegylet összes tagjait 
valamint n kath. karácsonyi vásár jószivü 
támogatóit is szívesen várja a rendező
ség. A családias jellegű összejövetelt a 
nöegylet választmánya egy-kis műsorral 
kívánja élénkiteni s az ifjúságnak táncra 
is alkalmat nyújtani. A zenét Rudas Rudi 
fogja szolgáltatni.

Az Országos Kézműves Testü
let és a kormány. „A Munka" buda
pesti tudósítójától. Az Országos Kézmű
ves Testület megalakulása alkalmából 
táviratban fejezte ki hódolatát a Kor
mányzó előtt és ugyancsak táviratban 
üdvözölte a miniszterelnököt, a népjóléti 
és munkaügyi, továbbá a pénzügyi és 
közgazdasági minisztereket. Az üdvözlő 
táviratokra — mint budapesti tudósitónk 
jelenti — Hadik János grófhoz, az O<- 
srágos Kézműves Testület elnökéhez a 
következő válaszok érkeztek: — Gróf 
Hadik János önagyméltóságának. Buda
pest, Géza-utca 2. Kormányzó Ur őfő- 
méltósága megelégedéssel értesült arról, 
hogy a magyar kézművesség országos 
szervezk dése alkalmából hazafias gon
dolkodását és munkakészségét juttatta 
kifejezésre és az Országos Kézműves 
Testület alakuló közgyűlésének Nagy- 
méltóságod által tolmácsolt hódolatáért 
szives köszönetét kifejezni méltóztatik. 
Vértesy kabinetirodai főnök. — „Az 
Országos Kézműves Testület szives táv
irati üdvözléséért, amelyet alakuló köz
gyűléséről intézett hozzám, fogadja Nagy- 
méltóságu Elnök Ur hálás köszönetéin 
kifejezését. Gróf Bethlen István." — 
Nagyméltóságu Elnök ur, az Országos 
Kézműves Testület impozáns alakuló 
gyűlése kapcsán vett üdvözletét őszintén 
köszönöm s biztosítom Nagyméltóságo
dat, hogy Elnök személyének szerencsés 
megválasztása egymagában is elég ne
kem arra, hogy a testület hazafias mun
kájához készséges támogatásomat Ígér
jem. Fogadja Nagyméltóságod őszinte 
tiszteletem nyilvánítását. Vass József. 
— Nagyméltóságu Elnök Ur! Szives volt 
Nagyságod engem az Országos Kézmű
ves Testület alakuló közgyűlése megbí
zásából szívélyes üdvözlésével felkeresni 
őszinte örömmel vettem tudomásul, hogy 
Nagyméltóságod nagyértékü és önzetlen 
munkálkodását ennek az uj nagyfontos- 
ságu intézménynek a vezetésére is kiter
jesztette, amely körülmény már önmagá
ban is teljes biztosíték arra, hogy az 
mindenben meg fog felelni azoknak a 
nagy céloknak, amelyeknek a megváló- 
sitására létesült. Amidőn a velem szem
ben tanúsított és nagyon jóleső figyel
méért legnemesebb köszönetemel fejezem 
ki, biztosíthatom Excellentiádat, hogy a 
Testület munkáját mindenkor a legtelje
sebb érdeklődéssel fogom kisérni és 
szón laaxek, hogy , szokat ax érdekeket,

itfy tisztítja
VIM a tűzhelyét!
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amelyek'a Testület működéséhez fűződ
nek, .tőlem telhetöleg előmozdítsam. Fo
gadja Nagyméltóságod kiváló tiszteletem 
őszinte nyilvánítását. Wekerle. — Gróf 
Hadik János Önagyméltóságának, Buda
pest. Engedje meg Nagyméltóságod, 
hogy az Országos Kézműves -Testület 
alakuló közgyűlése megbízásából nyilvá
nított üdvözlését hálásan megköszönjem. 
Meg vagyok győződve, hogy ez az uj 
intézmény Nagyméltóságod bölcs veze
tése alatt, oly értékes működést fog ki
fejteni, amely minden tekintetben az or
szág érdekeit szolgálja, a magam részé
ről már előre is biztosíthatom Nagymél- 
tóságodat, "hogy az Országos Kézműves 
Testület közcélú munkájában mindég tá
mogatni fogom, őszinte nagyrabecsülés
sel: Búd János.

Újból emelkedett a hitelvál
ság. Megreformálják a fizetésképtelen
ségi jogot. Az elmúlt hónapban újból 
emelkedés mutatkozott az egyezségi 
ügyek számában ugy szeptemberhez vi
szonyítva, mint a múlt októberével ősz- 
szehasonlitva, Az Országos Hitelvédő 
Egyesület előtti ügyek összes passzívuma 
6.7 millió pengő volt, mig szeptember
ben csak 2,3 millió pengőre rúgott ez 
az összeg, az előző év októberében pe
dig 3.1 millió pengő volt. Itt említjük 
meg, -hogy az igazságügyminiszter elren
delte a fizetésképtelenségi jog reform
jának az eiőkészitését, főként a csődel
járás és a kényszeregyezségi eljárás gyor
sabbá, olcsóbbá és eredményesebbé té
telére. A javaslat előkészítésébe bevon
ják a kereskedelmi és iparkamarákat, 
valamint a mezőgazdasági kamarákat is.

Cegléden állítják fel ax egyik 
állami borközraktárat. Mayer János 
földmivelésűgyi miniszter egy küldöttség 
előtt kijelentette, hogy a tervbe vett ál
lami borközraktárak közül az egyikéi 'a' 
legközelebbi jövőben Cegléden fogják 
felállítani.

Veszedelmes átjáró. A Menház 
uccának az uj városrészhez vezető vasúti 
átjárójánál előbb-utóbb halálos szeren
csétlenség fog történni, ha a sorompót 
a Zagyvái rakodóról irányitják. A le
eresztett vasrúd alatt felnőttek és kicsi 
gyermekek szaladgálnak át olyankor is, 
araikor vonat közeledik az átjáró felé. 
A napokban a csúszós, esős időben kel
lett egy kis gyerekeket megszidnom, aki 
a főtéri állomás felől gyors tempóban 
közeledő vonat előtt akart átfutni. Egy 
újtelepi lakos.

Villannyal varr ön? A Singer 
motor megkíméli önt a fáradságtól, hogy 
varrógépét lábbal hajtsa. Szíveskedjék 
valamelyik Singer fiók üzletben, a Sin
ger motor bemutatását kérni.

Megjelent a Katolikus Nép- 
Szövetség 1929. évi naptára. Rend
kívül hasznos, szükséges és éredekea 
dolgokat ismertet meg velünk a Kato
likus Népszövetség 1929 évre szóló nap
tára. Minden, egyházat és hazáját sze
rető ember, ha figyelemmel átolvassa, 
kell hogy kívánja: bár csak minden ka
tolikus család asztalán ott lenne ez a 
naptár és bár csak átszőné annak tar
talma a magyar nép vallási, társadalmi 
és gazdasági életét. Az uj bíboros fő
pásztor. Az átalakuló világ. Ás árpád
házi szentek világünnope. Katolikus ve* 
xértérfiaknak beszédéből vett legfonta*
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Csillagok alja 
Fősz; Greta Gaurbo.

A* utcák apostola 
Fősz: Milton Sflls.

Pénzt folyósittatunk földbirto
kokra (váltó nélkül) teljes 100%-o« 
kifizetéssel 35 évi időtartamra 3 
kataszteri holdtól kezdve, holdanként 
600 pengőig, évi 7*/2n/o kamatalapon, az 
iratok vételétől srámitott 8 napon be
lől (II. helyre is) Hérákra pénzintéze
tünk 9% évi kamattal folyósít 1—10 
évig terjedő kölcsönöket, az ingatlanér
ték 50% ig. Váltókat leszámítolunk, 
váltóhiteleket nyújtunk, Kernács és 
Társai bankbizományosok, Budapest,. 
VI. Teréz-körut 43/B (Válaszbélyeg be
küldését kérjük.)

Underwood és Mercedes Író
gépek lerakata. Igen kedvező részletfi
zetésre is kaphatók. Használt Írógépek 
megérkeztek. Ratkovszkyné üzletében, 
Hankus-patika mellett.

Hasznos tanácsadó. Az öltözkö
dés kérdésének megoldása sajnos mind 
naprobb és nagyobb >gondot okoz. Mi- 
n'él kevesebb pénze van valakinek, an
nál nagyobb vigyázattal kell vásárolnia. 
Ezért olvasóinknak szolgálatot igyekezünk 
tenni, mikor felhívjuk figyelmüket, hogy 
különösen a szövetvásárlásnál feltűnő fi
gyelemmel legyenek a vásárlandó áru 
minőségére az ár méltányos voltára és 
főként a cég szolidságára. Ezért igei, 
melegen ajánljuk olvasóinknak a közel 
80 éves üzleti múltra visszatekintő Semler 
céget, hol olcsón a legjobb minőséget 
kapja. Ezért téli bevásárlásainál ne mu
lassza el felkeresni Budapesten a SEMLER 
céget IV. Bécsi-utca 7. szám alatti he
lyiségeiben.

Értesítés!
Van szerencsém Salgótarján n. é. vásárló közönségét értesíteni, 

hogy Ssdgjóterjájubsui Urí-utca 647. szám alatt

Kezdete hétköznap este 8 órakor, vasár ás ünnepnap 
délután 3, 5, 7 és 9 órakor.

nyitottam, hol készen, valamint készített bundákat, boákat, női 
és férfikabátok szőrmézését, bőr kikészítés, preparálás, javítás és 
-tisztítását s minden e szakmába vágó munkát pontosan és jutányos 
áron készítek. Nagnp választók ■Körmökben!
A vásárló közönség b. pártfogását kérve vagyok kiváló tisztelettel 

WINHARDT ISTVÁN 
szűcs mester.

reklamálta a Magyar Hét rendezését. Az 
Üzlet ez előadásról beszámolva, beszá
molójában aláhuzottan emlékezett meg 
az előadásnak szóban forgó részétől s 
megindította a sajtópropagandát újból a 
Magyar Hét rendezése érdekében. Az 
üzlet újabb propagandája ezúttal már fi
gyelmet keltett. Társadalmunk legjobbjai, 
mindenekelőtt maga a kereskedelemügyi 
miniszter, a legszélesebb nyilvánossággal 
rendelkező napilapok is, felkarolták a 
felvetett eszmét, s így jutottunk el az 
első Magyar Héthez.

A Baroznfítonyésztök Orszá
gos Egyesülete folyó évi december 
ló 6—9-éig, Budapesten, az Országos 
Tenyészállatvásárteiepen nemzetközi 
baromfikláUltást rendez, amelyet aján
lunk igen tisztelt olvasó közönségünk fi
gyelmébe. Baromfikivitelünk az elmúlt 
évben 87 millió pengőre emelkedett, ami 
világos bizonyítéka annak, hogy a ba
romfitenyésztéssel igenis érdemes foglal
kozni; hogy minő nagyszerű haladást tett 
ez a termelési ág, azt a kiállítás meg 
fogja mutatni Minden tenyésztő vegyen 
részt ezen a kiállításon. Mutassuk be a 
magyar fajtákat is. Galambok és házi- 
nyulak is kerülnek bemutatásra, az utób
biak osztályának rendezése a Házinyul- 
tenyészlők Országos Egyesületével kar
öltve történik. Sok igen szép dij áll ren
delkezésre. A kiállítással kapcsolatban 
értékes előadások fognak megtartatni. A 
kiáliitás megtekintésére féláru menetdij- 
kedvezmény áll rendelkezésre. Igazolvá
nyok kaphatók a rendezőségnél.* Buda
pest, IX-, Űllői-ut., 1. 10. Egy Máv.-iga- 
zolvány ára 1 30 P. Duna-Száva-Adria 
vasútra 2'— P. Az igazolványok érvé
nyesek december hó 3—11-ig. A rende
zőség élén gróf Teleki Józsefné, a bíráló
bizottság élén Békessy Jenő miniszteri 
tanácsos áll.

Hermann miniszter és Fenyő 
Miksa Írták a vezető cikket a .Község
fejlesztés" legutóbbi számába. Beszámol 
a Magyar Viilainosipar ötvenesztendős 
múltjáról, a hazai gép és elektromosipar 
helyzetéről Kelemen Móric, Borús Ferenc 
Csetényi dr., Ho'itscher Pál és Szilas 
Oszkár szólnak. Ezenkívül még számos 
szakcikk s 30 kép teszi gazdaggá a lap 
tartalmát. Mutatványszámot kézséggel 
küld a kiadóhivatal (VIII., Főherceg 
Sándor-utca 4 ),

Megbízható fát idejében ül
tetni, ez a sikeres gyümölcstermesztés 
titka. Unghváry József faiskolája Cegléd. 
Budapesten Andrássy-ut 54. Oktató ár
jegyzék ingyen.

Rádió készülékek és alkatrészek 
legjobb beszerzési forrása. 

Kristálydetektoros vevő készülék 
nagy hangerővel 400 km. vevőkörzet.

Rádió accumulátor motorkerékpár és autó 
accumnlátorok töltését olcsón és szakszerűen 

vállalom.
Szántó Sándor
rádió és műszaki szaküzlete

Salgótarján Fő-ucca. Telefon: 72.

Salgótarján r. t. város polgármesterétől. 
13366/1928,

Hirdetmény.
■ Az 1928 évi XXX11I. t.-c. illetve a 

m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter 
4600/2928. eln. számú rendelete lehető
séget nyújt arra, hogy pénzbeli segélyt 
kapjanak azok, akik legalább 5000 ko
rona névértékű háborús magyar állam
adóssági címletnek tulajdonosai. A se
gélyt azonban csak az kaphatja, akinek 
címleteit a háborús magyar államadóssá
gok nostrifikálása alkalmával, mint az ő 
eredeti jegyzését nostrifikálási megjelö
léssel látták el és azóta az állandóan 
birtokában van, valamint összjövedelme 
az évi 1500 pengőt meg nem haladja.

A segély iránti kérvényeket a pol
gármesteri hivatalban 1828. november 
30. napjáig kell benyújtani' az I. emelet 
19. számú hivatalos helyiségben ingyen 
beszezhető kérvénymintának kitöltésével,

Aki nem tud Írni, vagy egyébként 
tájékozatlansága miatt a nyomtatványt 
kitölteni nem tudja, azt a jelzett hivata
los helyiségben dijtalanul segitik és a 
kérvényminta kitöltésénél támogatják.

Minden kérvény két egyenlő pél
dányban nyújtandó be és csatolandók 
hozzá mindazok a címletek, amelyeknek 
alapján a címletek tulajdonosa segélye
zést kér. Aki örökség utján lett a cím
let tulajdonosa, annak igazolnia kel), 
hogy a címlet eredeti jegyzőjének egye
nes ágon rokona és azt, hogy az eredeti 
jegyző elhalt. Aki a kérvényben való
ságnak meg nem felelő tényt állít, se
gélyt nem kap és 'azonfelül büntető el
járás alá is kerül éa 1 évig terjedhető 
fogházzal büntethető.

Aki már előbb folyamodott segé
lyért, folyamodását az itt emlitett módon 
és helyen újból terjessze elő, mert a ko
rábban benyújtott kérvények alapján 
gélyezésre senki sem számíthat.

Salgótarján, 1928. november 8.
Dr. Förster Kálmán s. k. 
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sabb idézetek. Miért nem mehetünk mi 
katolikusok egy utón a szocialistákkal. 
Jézus Krisztus jelentősébe a munkások 
szempontjából és más cikkek meggyő
zően bizonyítják azt a hatalmas szociál
politikát, mélyért a katolikus egyház és 
annak szervezetei küzdenek. Vallásos 
cikkekben éa képekben világosan szem
léltetve vannak Krisztus egyházának 
azok az alapvető főigaxságai és törvé
nyei, melyek szerint igazodnia kellene 
az agyas embernek és a társadalomnak. 
Gazdasági cikkekből néhánynak a címét 
közöljük.' Nem termelhet a vjlág túlsók 
búzát. Mi az, amiben az amerikai mezö- 
Íazdákat utánozni érdemes. Gyümölcsös

ért lesz Magyarország. Európa vámfalai. 
Mezőgazdaságunk helyzete. Mit látunk 
Németország mezőgazdáinál. A magyar 
búza hibái. Hatalmas fejlődésnek indul 
Magyarország baromfitenyésztése. Nem 
hajt hasznot a rosszul megválasztott mű
trágya és a gyenge talajba került neme
sített vetőmag. Európának egyik legna
gyobb értékesítő piaca épült Budapes
ten. A gép nem győzi le a lovat. A 
mezőgazdasági munkások jövőjét ren
dezni kell. Mennyit kap a 'termelő az 
áru értékéből, Magyar kisipar válsága, 
stb. Változatossá teszi a naptárt a komo
lyabb cikkek között elhelyezett nyolc el
beszélés, számos adoma és kisebb törté
netek. A Kath, Népszövetség ezt a nap
tárt 1 pengő tagságidij ellenében adja 
tagjainak. Aki a naptárhoz hasonló hasz
nos tartalmú havifüzeteket is kér az 2 
pengős tagdijat fizet. A Katholikus Nép
szövetségbe beléphet minden katholikus 
férfi és nő, jelentkezni lehet a községek
ben megszervezett csoportok vezetőinél 
vagy magánál a központnál: Budapest, 
IV. Ferenciek tere 7. 111. lépcső 11. cm.

A ================================  
■í- Hiszek egy Istenben,

Hiszek egy Hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban, 

'■** Hiszek Magyarország feltámadásában 
'** A-nen.

Ki ax, aki a M«<yar Hetet ki
gondolta. Az első .Magyar Hét" le
zajlása után felmerül az a kérdés, hogy 
ki az, aki a Magyar Hetet kigondolta. 
A kérdésre a feleletet a következő té
nyek adják meg: Az Ozlet nevű szaklap 
hasábjain 1911. február 15-én .Magyar 
Hét cimmel hosszabb cikket irt a lap
nak szerkesztője dr. Radványi László, 
mely többek között a következőket 
mondja.* Az iparpártolás érdekében sok 
minden történik nálunk, s ha az ered
mény nem elégíti ki a hazai ipar minden 
barátját, ugy ez csak égy okkal több 
arra nézve, hogy újabb és újabb eszkö
zöket kell megragadnunk ezen nemes 
cél érdekében. Szükség volna az évnek 
valamelyik szakaszában országszerte egy 
hetet szentelni az iparpártolás mozgal
mának olyformán, hogy ezen a héten ke
reskedőink kirakataiba csak magyar árut 
helyeznének s a reklámnak minden egyéb 
fajtája is felhasználtatnék e héten a ma- 
Íyar iparpártolás érdekében.* Vegyék 

ezükbe — így végződött a 17 évvel 
ezelőtt irt cikk — érdekképviseleteink 
vállvetve ezt az ügyet, t igyekezzenek 
az iparpártolási mozgalmat mielőbb egy 
újabb intézménnyel, a .Magyar Hét in
tézményével gazdagítani." A cikknek nem 
volt kellő visszhangja, viszont a háború 
után a svájciak megkezdték évről-évre 
egy-egy Svájci Hét rendezését, a múlt 
évben az osztrákok Osztrák Hetet ren
deztek s más országokban is meghono
sodott a hazai ipar kollektív propagan
dája az év egy bizonyos hetében. Ta
valy november 15-én azután dr. Ferenci 
Izsó h. államtitkár a Magyar Közgazda
sági Társaságban kereskedelmi mérlegünk 
passzivitásáról tartott előadásában meg-

Nem fázik, ha a Rőmer-teat- 
vórek legújabb csukott, fűthető, 70 
lovas Crysler autójában utazik. Tele
fon 101.

Szóp lakások, egy kétszobás, 
egy egyszobás, egy üzlethelyiség éa egy 
bútorozott szoba kiadó. Vasút-utca 675.

Nem érteti a gazdasági válság 
azt a vidéki kereskedő, gyáros, iparos 
vagy vállalkozót, aki a reklámot célsze
rűen alkalmazza. Ezt tárgyalja 144 olda
lon az a hézagpótló könyvecske, mely a 
napokban hagyja el a sajtót. Mindvégig 
lebilincselően érdekes tartalma megmu
tatja a boldoguláshoz vezető helyes utat, 
vájjon milyen ösvényen kell haladnia az 
ipar és kereskedelem terén működőknek. 
A .Vidéki R:klám Tájékoztatót" a rek
lám legalaposabb ismerője, az ország
szerte előnyösen ismert reklámszakember, 
Erdős József áhította össze. A munka 
részletesen foglalkozik a vidéki reklám 
lehetőségekkel, bemutatja a vidéki saj
tót, ennek óriási nyilvánosságát és hogy 
miként lehet csekély költséggel, prak
tikus és ötletes reklámmal uj és nagy 
vevőkörre szert tenni. A vaskos könyr 
vecskét lapunkra való hivatkozással in
gyen és bérmentve küldi meg az érdek
lődőknek ERDŐS JÓZSEF hirdetési iro
dája, modern reklámvállalata, Budapest, 
II., Vitéz-utca 2-


