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A takarékossági hajlam fej
lesztése és annak a különböző
társadalmi rétegben való terjesz
tése a pénzintézeteknek egyik leg
nemesebb hivatása. A magyar
pénzintézetek e hivatásuknak, min
denkor tudatában voltak és takarékossáági propagandát folytatnak,
egyrészt közvetlenül, másrészt, a
takarékossági propaganda bizottság
utján, melyben a Takarékpénztá
rak és Bankok Egyesülete, — a
TÉBE — kiküldöttjével képvisel
tetik magukat és annak tevékeny
ségét anyagilag is támogatják.
A pénzintézeteknek ez a hiva
tása korántsem mondható rideg,
üzleti természetűnek. A takarékos
ság gondolatában igen nagy ethikai
erő van, a takarékossági hajlam
'ébrentartására, növelésére kifejtett
tevékenység nemcsak a belső tőke
képződés elősegítését szolgálja,
hanem az állam polgárainak er
kölcsi erejét és bátorságát is fo
kozza. A takarékos ember rend
szerint azért gyűjt, hogy gyerme
kének kiválló nevelést, családjának
saját otthont szerezzen, hogy leá
nyának hozományt és jövőt bizto
sítson stb.
A háború folytán ezen a téren
is jelentkező nagy pusztulás után
a, mai nehéz gazdasági viszonyok
közepette, a takarékossági hajlam
fokozására még nagyobb szükség
van, mint a háború előtt, amikor
az emberek a nemesebb célok,
ideálok iránt fogékonyabbak voltak.
Meg kell érteni, hogy a takarékos
ság gyümölcsei ugyan máról hol
napra nem érnek meg, de később
annál izletesebbek, értékesebbek
lesznek. Elérésükhöz önmegtágadás,
energia’ kitartás, rendszeresség
kell, kiépített terv, meghatározott
költségvetés, amely az elérendő és
elérhető eredményeket már az
elhatározás, a kezdet órájában meg
mutatja. A nehézségek elhárítására

az egész ország kulturális erőinek
össze kell fogniok, nemcsak azért,
mert a takarékosság, kétségtelenül
magasabb erkölcsi színvonalra emeli
a társadalmat, hanem azért is, mert
csak a takarékosság révén elérhető
belső tőkeképződés emelheti ki ha
zánkat a mai nehéz gazdasági viszo
nyok közül. Ilyen formán, tehát a ta
karékosság hazafias kötelesség is.
A gazdasági vonatkozású aka
dályok elháiitására, sajnos, hosszú
idő és ebben az általános gaz
dasági viszonyok javulása szükséges.
A takarékosság gondolatának
a» meg nem értése és a takarékos
ság ethikai előfeltételeinek a há
ború következtében keletkezett
hiánya ellenben már ezidő szerint
is, hiányosan kiküszöbölhető és
pedig a takarékossági hajlam foko
zására irányuló propaganda révén.
A propaganda bizottság és a pénz
intézetek áldozatot és munkát
nem kímélve fáradoznak a taka
rékosság gondolata mellett, nem
csak nálunk, hanem az egész
világon a pénzintézetek elő akar
ják készíteni a talajt, kellő ethikai
alapokon, arra az időre, amikor
a gazdasági viszonyok megjavulásával a takarékoskodás könnyebbé
válhatik és amikor a takarékosság
által elérendő célok rövidebb időn
belül lesznek elérhetők.
A mostani nehéz gazdasági
körülmények közepette a propa
ganda túlsúlya az ifjúságnak a
takarékosságra való megnyerésére
esik, főleg az iskolákban, igyekez
nek a pénzintézetek, a kultusz
minisztérium hathatós támogatása
mellett, intézményes eszközökkel
oldhatni, hogy az ifjúság megértse
a takarékosság gondolatát, értékelni
tudja azt, ugy ethikai, mint anyagi
szempontból, hogy érettebb korá
ban — remélhetőleg, kedvezőbb
gazdasági viszonyok között — va
lósággal, természetévé váljék.

„A MUNKA“ TÁRCÁJA

De aztán íelajzott magyar virtus, ősi,
Harcias népfajnak vagyunk nemzedéki!
Turáni síkságnak szabadságos lelke,
Árpád hős népének ősi honszerelme,
Amely nem tűr béklyót, sem súlyos rab
láncot,
Egy törvényt ismer csak: a szent sza
badságot!
Magyar szent szabadság, ezért élünkfh álunk,
Megvéd jük szép Hazánk, ezer éves Honunk!

A Salgótarjáni Ipartestület 1931. évi
február hó 1-én megtartott müsoros
estélyén szavalta: Ficzek Julia.
Súlyos felhő gyűlt meg a magyar ég felett,
S ebőtilette a levegő-eget.
Mint rémek tánca viliódzott az égbolt,
A Nap íénykorongja, sugara sáppadt volt.
Nyögött a Természet; villám kékes fénye,
Borzongva szaladgált az ég peremére.
Sáppadt, fakó arcok, a reszkető lélek,
Könyörgve kérdezte: Miért ez ítélet? I
Hisz mi csak gyarló, .öldi porszem vagyunk,
Akik térdet, fejet alázattal hajtunk.
Dörgött és csattogott Isten zord haragja,
S egy reggel ránk robbant a háború napja.
Széles ez országban egy kiáltás hangza:
Veszélyben a drága, ezer éves Hazai
Hollók, varjak árja összegyülekeznek,
Hiénák, sakálok üvőlteni kezdnek.
Dögkeselyűk szállnak, magasban keringnek,
Rekedten vijjognak hulló magyar vérnek!
Feltámad ellenünk az alvilág harca,
Vigyorogva torzul mosolyra rut arca.
A háború réme, Halál zord kaszája:
Lesz az enyészetnek bőven aratásai,.,
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A takarékosság az iskolákban.

Lesz még magyar ünnep.

- Megjelenik Szombaton

Elindultak aztán marcona Hadfiak,
Északnak, Keletnek, Délnek és Nyugatnak.
Az orosz pu ;ztaság mocsaras mezői,
Doberdónak halált okádó kövei,
Szeibía kopár, sivár hegycsúcsai,
Az ipemi lapály rothasztó lápjai,
A Szánnák jéghideg hömpölygő hulláma,
Isonzónak zúgva rohanó folyója,
A „vörös ördögök" halálos rohama,
Magyar honvéd-huszár hőslszurony-harca,
Francia pokol, hol hullahegyek voltak:
Lettek temetői a sok hős magyarnak!...

S akik haza jöttek: csonkán, bénán, vakon,
Egy lábbal,.fél kézzel, csonka törzzsel,
[mankón,
Eszik a rokkantak keserű kenyerét,
Nem érzik a hála éltető melegét!
Közöny, részvétlenség hős fiák jutalma,
Nekik, kik „héroszok" voltak egykor
[harcbal
A csatatereknek nincsen olyan zuga,

Hogy a takarékossági propa
ganda bizottságnak ezen a téren
folytatott tevékenysége örvendetes
eredményekkel járt azt eléggé
igazolja az ez év tavaszán volt
takarékossági középiskolai pályá
zat is. A beérkezett pályaművek
színvonala minden várakozáson
felüli volt.. Voltak rajzok, melyek,
ha nem 4^ kivitelben, de a gon
dolat szempontjából mindenkit
megleptek és szakemberek mun
káival is vetélkedtek. Az irodalmi
pályázat szintén igen sikeres volt.
Azok a középiskolai tanulók, akik
a pályázatban részt vettek, bizony-

ságot tettek arról, hogy már tisz
tába jöttek a takarékosság gon
dolatával.
Hogy azonban a pénzinté
zeteknek e nemes hivatása alap
ján folytatott tevékenysége minél
eredményesebb legyen, ahhoz az
egész társadalom közreműködése
szükséges. A szülő, a tanító, a
pap és tanár, a cserkész — és
levente — vezetők, mindnyájan,
akik a magyar gyermekeket és
ifjúságot szeretjük, kell, hogy őket
takarékosságra neveljük, hogy a
takarékosság gondolatát náluk ál
landó napirenden tartsuk.

Aziparfejlesztési javaslat jelentősége.
Irta: Frühwirt Mátyás országgy. képviselő
A magyar ipar fejlesztése és az
iparosság megsegítése igen fontos feladat.
Szükség van erre nemcsak az ipar ér
dekében, hanem a mezőgazdaság érdeké
ben is, mert hiszen az agrárkérdés meg
oldása alig lehet más, mint a fogyasztó
népesség emelése. Nagyjelentőségű a
most tárgyalás alatt levő iparfejlesztési
javaslat A javaslat, amely az iparfejlesz
tés uj rendezését kívánja, járt utakon
halad, de sok uj intézkedés is van benne
és reméljük, hogy ezek alkalmasak lesz
nek arra, hogy a nagyarányú ipari be
hozatalt csökkentsék, visszaszorítsák. A
javaslat szakit a régi szubvencionális
rendszerrel és fontos része, hogy bizto
siba a magyar munkaerők felhasználását.
Az ipartámogatás a múltban is
meghozta gyümölcsét. Ha nem lenne
például erős textiliparunk, az ország még
súlyosabb helyzetben volna. Arra kell
törekednünk, hogy a magyar szövetből
készült ruhákban járjunk. Lehetetlen
helyzet volt, hogy korábban a nemzeti
zászló is cseh szövetből készült és a
kultuszminisztériumban idegen papíron
írták a rendeleteket. Hála Isten ezen a
téren javulás látszik, de még sokkal to
vább kell menni.
A javaslat azt. az ipart kívánja fej
leszteni, amelynek gyártmányaiból mu
tatkozó szükségletet idegenből kell fe
dezni. Ahol a szükséglet 70 százalékát
a magyar termelés fedezi, nem kíván to
vábbfejlesztést. Ez helyes. Ahol a helyi
termelés nem éri el a fogyasztás 70 szá
zalékát,, a javaslat ott igyekszik fokozni
a termelést. Ahol a termelés meghaladja

a fogyasztás 70 százalékát, ott csak ki
vételes esetben, az ipartanács hozzájáru
lásával lehet segíteni a vállalatokat
A gyáriparra vonatkozó kedvezmé
nyek állami ádók elengedéséből, törvény
hatósági adók és illetékek elengedéséből,
vámkedvezményekből és kereskedelmi
alapból adandó segítségből állanak. A
javaslat a 20-nál több segéderővel dol
gozó vállalatot számítja gyáriparnak, az
ennél kevesebb segéderővel dolgozó vál
lalatot pedig kézműiparnak. A gyáripart
nem elégíti ki a javaslat, talán épen
azért, mert a kézműipart is bevonták.
A gyáriparra általános nemzeti
szempontból szükség van és ha azokat
az iparágakat fejlesztjük, amelyekből
nincs elég, ez helyes. A bizottságban azt
indítványoztam, hogy a munkanélküliség
enyhítése céljából vegyék be a javaslatba,
hogy főként azokat az iparágakat kell
fejleszteni, ahol kevesebb anyag, de több
munkaerő szükséges.
A kézműiparnak a javaslat nem ad
adókedvezményt és illetékkedvezményt,
— ennek nehéz volna ak adminisztrá
lása — és ha 30-50 pengő adót elenged
nének, ez még nem lenne jelég az ipar
fejlesztésére. A javaslat ennél többet je
lent a kézműipar szempontjából. A kéz
műipar nagy jelentőségét mutatja a leg
utóbbi statisztikai összeírás is, amely sze
rint a gyáripar 277.000 embernek, a kéz
műipar pedig 280.000 embernek ad ke
nyeret, viszont a gyáriparnál a szakkép
zett munkások száma csak 128.000, a
többi napszámos, vagy ideiglenes mun
kaerő. A kézműipart a múltban lebe-

Magyarnak fejfája, keresztje ne volna!...
De a legtöbbnek csak jeltelen sir jutott,
Tépett tetemükre nem honi rög hullott...
Itthon pedig... árvák, özvegyek siralma,
Az egekbe tör fel vádoló jajszaval
Mért e tengernyi vér? Mért e tengernyi
köny?
Fakad-e majd áldás a véráztatta rögön? I

Ahol meghalt a dal, elnémult az ének,
Régi dicsőségről csak könyek regélnek...
Vonszoljuk görnyedten Trianonnak jármát.
Legyőzött nemzetek sorvasztó bús átkát!

De aminthogy egyszer az éjjel megvirrad,
A vak sötétségbe piros hajnal hasad,
Ugy hasadozik már a magyar ég éje,
Felcsillan lassanként a reménység fénye...
Pirkad már messziről jobb reggel hajnala,
S négy hosszú évnek a véres sviadala,
Feltündöklik egyszer a magyar ég Napja!
A magyar fegyverek sok száz diadala,
Boldog magyar jövő,: „Egy jobb kor
Az óceáni köny, az elhullott élet,
(mely után, ...
Elhervadt, letörött szép magyar remények
Buzgó ima eped százezrek ajakán".
Titáni harcának mi lett a jutalma?.. .
Trianoni rablánc lett a gyászos dija,
De, hogy a magyarnak eme reménysége,
Arcpiritó dija!...
Valóra válhasson szebb idők éneke,
M nt mikor a dögre saskeselyük szállnak, Egy szívvel dolgozzunk a Haza oltárán,
Egy lélekkel küzdjünk felvirágozásán!
Sakálok, hiénák martalékra várnak,
Ugy lett szétszaggatva a szent ősi Haza, Szűnjön meg az ősi turáni nagy átok,
Szent István királyunk „szép arany almája" Amely pártviszályba döntette csak e Hont
Gyülöltségel szított, bomlást, visszavonást,
Felyidék suttogó, lombfenyős erdei,
Kárpátok regényes, csodás szép hegyei, Megöli mlriden egységes magyar akarást!
Szeretctbcn, hitben egy testvérek legyünk!
A hömpölygő Duna, Adria kék vize,
Fiume: a magyar szent korona gyöngye. Akkor újra dicső, erős lesz Nemzetünk!
A kincses Kolozsvár, a legendás Kassa; Magyar bittel hiszem, vallomszent érzésben,
Koronázó Pozsony, Bártfa száz hársfája. Magyar akarattal magyar szív s lélekben:
LeszmégmagyarÜnncpintcrgerOrszágban,
Hargita bércei, a Bánát viránya:
Lett a bocskorosok, a rablók prédája!... Lesz még magyar Ünnep: ...
A régi, ... a boldog, .. . szép magyar
Ránk rakták a béklyót, iszonyút, súlyosat,
(Hazában! 1
Mint mikor egy élőt a kriptába zárnak,
Ilyen élő holttest most a mi Országunk,
Ezer sebből vérző ősi szent Határunk!
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csülték és nem kapta meg a kellő elis
merést E törvényjavaslatba igyekeztünk
annyit bevinni, amennyit csak lehetett,
hogy az állam a kézműipart is megsegítse.
A javaslat szerint a kisipar export
hitelben részesíthető. Ez a kisipari ex
port fejlesztését segíti elő. Eddig külö
nösen bútorban volt jelentős a kézmű
ipar exportja, amelynek fejlesztése ter
mészetesen szintén igen fontos. Nagy
előnye lesz a kisiparnak, hogy a köz
szállításokban, amelyben eddig kevésbbé
volt része, most intézményesen biztosítja
részvételét a két javaslat. A kiadandó
közmunkák 40 százalékát eszerint a kis
iparnak kell adni. A közszállitásoknál
nagy igazságtalanság volt eddig az, hogy
az iparos csak hónapok, néha évek múl
tán jutott pénzéhez. A javaslat most ki
mondja, hogy a munka elvégzése után
a kisiparnak sürgősen ki kell fizetni já
randóságát
A hatósági üzemek kérdésének
rendezését is sikerült bevinni a javas
latba. Azokat a közüzemeket, amelyek
közszükségletet elégítenek ki, továbbra
is fenn kell tartani, de azokat, amelyek
a kisiparnak támasztanak illetékleien
konkurenciát, meg kell szüntetni. A ja
vaslat értelmében egy éven belül minden
üzemet felülvizsgálnak és a feleslegese
ket megszüntetik.
A kisiparosok közvetlen segítését
is lehetővé teszi a javaslat Eszerint egy
kereskedelmi
alapot kell teremteni,
amelyből az egyes iparosokat is megse
gítik. Sajnos, az államnak a mostani
helyzetben nem sok pénze lesz erre, de
bármit tud is adni, fontos ez a segítség,
amelyet a helyzet javulásával fokozni
kell. Meg kell segíteni a2 iparosságot,
amely igen nehéz helyzetben van. A vi
dékről is hozzám érkező panaszos leve
lek tömege ezt bizonyítja, hogy az ipa
rosnak senki sem fizet, mindenki tarto
zik és igy az iparos legsúlyosabb hely
zetbe kerül.
A javaslat másik része az iparlanács organizálásáról intézkedik. A segí
tés kérdése az ipartanács állandó bizott
ságában dől el. A kézműipar képviselő
inek számát ez ipartanácsban szintén fel
'kell emelni. Újítás, hogy a népjóléti mi
niszternek is tanácsadó szerve lesz az
ipartanács. Erősen bővül az ipartanács
munkaköre s ugy látom, hogy közgaz
dasági életünk egyik legfontosabb szer•ve lesz.
Azt hiszem, hogy a javaslat ren
delkezései kielégítik az iparosságot Az
eddigi és tovább is kiépítendő eredmé
nyek annak következményei, hogy az
iparszervezetek esztendők során át jól.
dolgoztak a? iparosság érdekében. Még
nagyobb iparfejlesztés lenne azonban az,
ha a magyar közönség lelkiismeretét fel
lehetne ébreszteni, hogy magyar árut vá
sároljon s ezzel biztosítsa a magyar ipar
megélhetését és tovább fejlesztését
W*
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Revizióellenes Liga.
Európa közvéleménye két táborra
szakadt Az egyik tábor, a revízió mel
lett sorakozik lel, a másik tábor, a reví
zió ellen csoportosul. Nem nehéz meg
állapítani, hogy a revíziósok tábora, az
igazsághirdetőkével párhuzamosan erő
södik, mig az antirevizionisták egyre
jobban fogynak, mert senki sem szeret
hitelétvesztett ügy szolgálatába szegődni.
Az antirevizionisták két csoportból te
vődnek össze. A dolog természete sze
rint revizióellenes mindenki, aki a Páris
környéki békediktátumok létrehozása
körül szorgoskodott, de mindenekfölött
antirevizionisták azok az államok, ame
lyek vagy semmiből, leltek államokká
vagy megnagyobbodtak s olyan területe
ket kaptak, amelyeknek megtartását csak
fegyverrel és ellenpropagandával képe
sek biztosítani. A revíziósok és ellenreviziósok tábora lassanként az egész vi
lág közvéleményére kiterjedt és ma már
az egész világ két táborra szakadt: revi
zionisták és antirevizionisták táborára.
Bukarest és Prága kimondották a
Revizióellenes Liga megalakításának szük
ségességét. A programmot, a Liga alakí
tásának szükségességét egy francia iró
ismertette. Hogy épen egy francia iró
tartotta szükségesnek azt, hogy a ve
szélyre figyelmeztesse Bukarestet és Prá
gát, ez a megmozdulás, a legnagyobb
tanuságtétel amellett, hogy Európa reví
ziót állásfoglalása nem egészen veszély
telen játék, mert * megmozdulás veszé

lyes voltát felismerték az cntentehatalmak is, s felismerték azok, akik idáig a
mások fegyverére támaszkodva hitték,
hogy birtokállományukat sehonnan sem
fenyegeti semmiféle veszély. Abban a
pillanatban, mihelyt Bukarest és Prága
Revizióellenes Ligát alakított, már bebi
zonyult, hogy a revízió jó utón halad,
tehát annál nagyobb erővel kell foly
tatni a revíziós politikát. A békeszerző
dések revíziójának ügye nem Bukarest
ben és nem Prágában, hanem a világ
közvéleményének megtisztulásából szár
mázó állásfoglalásán dől el. A világ látni
fogja, hogy ami eddig történt, nem jól
történt s minél inkább látja, annál bi
zonyosabb, hogy Bukarestnek és Prágá
nak már nem lehet meggyőznie az ér
dekeikben is veszélyeztelelt államokat,
hogy minden maradjon ugy, ahogy van
s ne keressék a bajokkal küzködő Eu
rópa regenerálásának útját. Ha pedig
keresik, csak a revízió centrális problé
májához vezet minden ut. Ez bizonyos.
Ez a bizonyosság, a mi rendíthetetlen
bizalmunk abban, hogy a történelem
erői lankadatlanul dolgoznak s bármint
készülődnek is a kisantant riadt politi
kusai, az igazság végül is meghozza
minden ellenligákon át a revíziót, a tör
ténelmi Magyarország integritását.

Ez azonban nem jelenti azt, ho^y
most már nyugodtan álomra hajthat,,.3
fejünket. Ellenkezőleg. A magyar nép
minden rétegének át kell éreznie azt,
hogy a küzdelemben mindenkinek a fe
délzeten van a .helye. Soha nem volt
annyira igazság, mint most az az igazság,
hogy a magyar nemzet minden egyes
tagjára szükség van. Nemcsak a haza
határain belül élő magyarságra, hanem
a világ minden részén élő magyarságra.
A hivatalos Magyarország, élén Bethlen
Istvánnal megtesz mindent, amivel a
nemzet igazságát a külföld előtt erősí
teni és népszerűvé tenni lehet. Most in
kább, mint valaha a magyar társadal
mon, a magyar népen s a magyar nemzet
bárhol élő gyermekein a sor, hogy lan
kadatlan erővel, acélozott fegyverekkel
szálljon síkra a megismert igazság mel
lett. A megismert igazságot hirdeti az a
tény is, hogy Európa lömlöctartói, a tria
noni béke felfuvalkodolljai elérkezettnek
látják az időt, hogy a revíziósok tábora
ellen szervezkedjenek s Revizióellenes
Limával mentsék azt, ami még menthető.
Európa
ébredését, Európa népeinek
igazságtevését az antirevizionisták véde
kezése nem tartóztathatja fel előretörő
útjában, csak erősítheti.
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sunk és a rozsnyói csonka egyházmegye
katholikusainak az első missziós megmoz
dulása is egyben — nagyon sokan ké
szülnek és a legnagyobb sikerre lehet
számítani. Külön meghívót nem bocsá
tottak ki és oda mindenkit szívesen és
szeretettel vár a rendezőség.
Ma este tartja a Szent Erzsébet
Nőegylet a Róm. Kath. Olvasókör összes
helyiségeiben iarsangi tea estélyét Kez
dete pont fél kilenckor.
Ismeretterjesztő előadás. A
Luther Szövetség és az I. kér. Iskola
február L-i ismeretterjesztő estjén a
megnyitó után Gábler Edit zongorán
adott elő magyar dalokat nagy hozzá
értéssel, Kovács Géza igazgató előadást
tartott a Gáztámadás elleni védekezés
ről, amivel kapcsolatban az est szép
Amint várható volt a Vivóegyesiilet Szente Lászlóné, Sztojkovich Józsefné, számú közönsége felkérte a rendezőséget,
hogy városunk nagyrabecsült polgár
estélye fényesen sikerült. A megjelent Szatmáry Kálmánné, Szabó Dezsőné.
mesterét is kérje fel a kérdéssel való
közönség válogatottsága és nagysága Sal Szantner Gyuláné, Sztankovics Jánosné, hivatalos foglalkozásra és különösen a
gótarján legjobb mulatságai közé soroz Tuba Jánosné, Tallián Józsefné, Tisch gázriadó megállapítására és közismerte
ták az estét. A kedély és jókedv nem Lászlóné, Varjassy Béláné, özv. Zemp- tésére. Knapicius Mária szép énekszáma
hagyott semmi kívánni valót, különösen, lényi Lászlóné,
után Jesse Elza szavalt hatással majd a
hogy a rendezőségnek sikerült Dr. HoszLeányok:
Deman Fivérek most is szűnni nem
szu Zoltánt a nemzeti sz nház művészét Bender Hetén, Csonka Duni, Dubov akaró tapssal fogadott vonósduettje után
megnyerni az estélyen való humoros elő szky Olyka, Fischer Rózsika, Horváth Viroszták Lajos szerzétt ismét sok ka
adásra. Az estet bevezető rövid műsor Rózsika, Höhinger Hédi, Kovács Ica, Ko cagást a közönség számára, nagysikerű
ban előbb a bányatársulati zenekar ját vács Irén, Kis Pannika, Kis Ica, Kossik felolvasásával, amely a magyar nép tra
szott el három gyönyörű nyitányt, illetve Nelli, Luby Icuka, Nagy Dóra, Platthy gikus humorából fakadt sírfeliratokat
indulót Gábriel bácsi kipróbált dirigálása Ilike, Rozgonyi Cecília, Schlatner Aranka. ismertette. — A február 8. iki est közép
mellett a megszokott precizitással és Schlatner Annus, Schlatner Mária, Sin pontjában Czirbesz István tűzoltófőnagyszerű készültséggel. A zenedarabok ger Mária, Szantner Mariska, Szőke Sá páracsnok előadása fog állani, aki a
között Hosszú Zoltán lépett a dobogóra. rika, Szőke Margitka, Szatmáry Piri, Tűzvédelem ismertetését ogja eszközölni,
Székely parasztgunyában volt a Danyi Saára Buba, Tuba Ilonka, Zclcnka Pan i kisérő műsor keretében.
bá’ annyira jellegzetes maszkirozással és nika, Zemplényi Csibike, Zólyomi Piri,
4 személyes autómmal fuvaro
mozdulatokkal, hogy sokan megütődye Almássi Tér ka.
zást válalok jutányós áron garázsomból.
néztek a fényes társaság közepébe top
Külön kedves jelenség volt a ma
Telmányi István
pant egyszerű emberre.
gyár ruhás hölgyek csoportja:
főuteza 190.
Azután mikor zuhogtak a jobbnál- Horváth Rózsika, Rameshoffer Béláné,
A St. Joachimstali „Rádiumjobb, zamatos erdélyi tréfák, mondások, Tallián Józsefné, özv. Zemplényi Lász
chema“ hatalmas gyógy eredménye:
nem akart elülni a terem derűje. Milyen lóné, Zemplényi Csibi.
Régebbi számainkban behatóan foglal
más is volt ez a magyar népéleti adokoztunk a gyenge besugárzása rádiummázás, mint a francia vígjátékokból elle
therapiával, a „Rádiumchemá"-val és
sett s nálunk minduntalan színpadra vitt
hangsúlyoztuk annak nagy gyógyászati
malacságok tömege. A közönség hatal
jelentőségét. Beszéltünk róla hogy az
mas tapsorkánnal méltányolta a jó meg
erős besugárzása rombolólag és puszfigyelő képesség, utánzásmüvészet s egy
Miniszteri elismerés és kö titólag hat az élő szövetre és mindenben a szellemességnek Hosszú Zoltánban szönet. Örömmel éresülünk, hogy a
nekelött a sejtek életképességét és fej
való összetalálkozását.
magy. kir. vallás és közoktatásügyi Mi lődését teszi tönkre^e^el szemben kis
Külön is meghajtotta zászlaját a niszter 860 — 05 193 — 1930 számú rádiamadagoknak nplncsak hogy nincs
közönség a rádióból is oly élvezettel hall leiratával néhai Fabini Henrikné úrnő meg az a pusztító hatásuk hknem a sejt
gatott művész, mint a székelység képvi elnöklete alatt működő Salgótarjáni lek összes életfolyamataira Serkentően
selője előtt itt a másik határszélen. A Acélgyári Gyenneksegélyző Nöegyletnek és élénkilöleg hatnak. A rádiumból ki
sepsziszentgyörgyi diákot, aki a székely 1930. évben a salgótarjáni és a salgó- induló sugarak óriási energiamennyi
zászlóaljban küzdött s aki az oláh fog bánvai iskolák 192 árva és szegény ségnek a hordozói, amely energiamennyi
ság keserves napjaiban kapta fogolytár sorsú tanulójának hathatós ruházati ség az élő szövetbe való felszívódása
saitól a rajta ragadt Danyi bá* elnevezést anyaggal és 30 szegény iskolásgyermek- által a sejteknek tovább adatik és amely
Volt pénzügyi fogalmazó, még Kazáron .nek az egész tanévben naponta tápláló nek befolyására a sejtek normális álla
segédjegyző is, de a színpad vonzotta tej és zsemle reggeliben való részesítése, pota megváltozik. Ennek az energiának
húzta magához, amig a Nemzeti Szín tehát a szegénysorsu tanulók érdekében egy része hővé alakul át és ezáltal
házba be nem vonult, mint annak egyik tanúsított nagylelkű áldozatkészségéért, meggyorsítja a sejtek életvegytani fo
legjobb humoristája.
őszinte elismerését és köszönetét nyil lyamatait, másrészt a sugarak pályájának
Csak hála illeti a rendezőséget azért vánította. Ugyancsak fenti számú rende mentén úgynevezett regenerációs (mega félóráért amit felkérésével, szerepel letével a Miniszter Hlinka Géza az ujhódási) központokat létesít. • Jóllehet
tetésével oly derűs hangulatban töltött acélgyári iskola volt hálás növendékének, ez a monopolisztikus gyógykincs nálunk
amerikai hofitársunknak, aki évről — évre csak rövid ideje van bevezetve, máris
el a hallgatóság.
karácsonykor a telep özvegyeit és árváit jelentős gyógyeredményeket mutnt fel.
A bevezetés után a bányazenekar
és évzáró vizsga alkalmával a salgótar Helyszűke miatt csak egynéhány esetet
és Gábor bandájának muzsikája mellett
jáni acélgyári iskola szegénysorsu növen sorolunk fel: G.Gy.-né Kalocsa. A „Ráreggelig tartott a tánc.
dékeit pénz segélyben részesíti, ezen diumchcma” gyógypárna rendkívül jó
A megjelent hölgyek közül alábbi nagylelkű hazafias áldozatkészségéért
hatással volt makacs derékfájásomra.
akat sikerült feljegyeznünk:
őszinte elismerését és köszönetét fejezte ki. Már hetek óta nem is tudtam az ágyból
Asszonyok:
Missziós előadás. Traum Péter felkelni, most kb. négy heti használata
Alpár Gyuláné, Bolner Pálné, Dr. Bart- esperes-plébános meghívására P. Majsay után újra fentjárhatok, fájdalmaim eny
holené, Dr. Brunovszky Lorántné, Csonka Mór ferences missziós ügyvivő f. hó 8-án hültek. F.M.Budapest, VII. Dembinszky
Györgyné, Deák Józsefné, Dubovszky este fél 8 órakor a Kathoiikus Kör nagy u. 29. Végtagjaimban hosszú évek óta
Elemérné, Elsner Gusztávné, Elischer Bé- termében nagyszabású missziós előadást tartó kínzó köszvényben szenvedtem,
láné, Dr. Förster Kálmánná, Fischer Fc- tart, amit a kínai missziók életéből fel kezem egészen dagadt volt, ujjaim el
renezné, Galgó Józsefné, Goró Andorné, vett filmvetitéssel kisér. Bcléptidij nincs, görbültek és érelmeszesedésem folytán
Hansz Józse né. Dr. Hauptmann Béláné, önkéntes adományokat azonban a missziók az utcán szédültem. Ideges szívdobogás
vitéz Jónásch Ödönné, Kárpáty Antalné, javára köszönettel elfogadnak. Az elő ban és visszértágulásban is szenvedtem.
Kossik Istvánná, Kis Lajosné, Kis Gyu adáson valószínűleg részt vesz és ott be A kompresszor pár heti használat után
láné, Köhl Oswaldné, Kilczer Béláné, szédet mond a Kapisztrán-ferenccsek köszténycs fájdalmaim elmúltak, közér
Kovács Aladárné, Dr. Madáchné, Mo- tartományi főnöke P. Oslay Oszwald, az zetem javult, szédülést nem érzek és
csányi Ödönné, Dr. Nagy Ferenczné, ismert nevű kiváló szociológusunk is, tágult visszereim is lényegesen jobban
Obrincsák Ernőné, Pénzes Zoltánná, Dr. kinek nevét az általa kidolgozott és ki vannak. H.M.-né Szatmár. A rádiumPerényi Lászlóné, Dr. Paszternák Sán- tünően bevált szegénygondozási rendszer komprossor hosszabb idő óta tarló fáj
dorné, Reguly Lajosné, Rameshofícr Bé- kapcsán, nemcsak hazánkban, de a kül dalmas rhcumótól és izületi fájdalmaimtól
láné, Schlatner Zoltánná, Schreiner Je- földön is legnagyobb elismeréssel sűrűn rövid pár heti kezelése után teljesen
nőné, Spiska Mihályné, Szőke Pálné, emlegetik. Az előadásra, — mely váró- megszabadított

A Salgótarjáni Vívóegyesület estélye.

Hirek és különféléi

Dr. Pitta Lipót
rendőtanácsos áthelyezése.
A két-három hét óta emlegetett át
helyezés véglegesen megtörtént
Dr. Pitta Lipót r. főtanácsost a be
lügyminiszter
érdemeinek elismerése
mellett Salgótarjánból Kiskunfélegyházára
helyezte.
Az első elhelyezési hirek után ered
ménytelen mozgalom indult meg a főta
nácsos visszatartásának érdekében.
Közel 10 esztendős működésének
színhelyét hagyta el Dr. Pitta Lipót, aki bucsulátogatásait már meg is tette utódjának
Dr. Jánossy Ödön szolnoki rendőrkapi
tánynak bemutatkozó látogatásaival egy
szerre.
Nehéz időkben került a helybeli
kapitányság élére, mely minőségben mini dig mint a dolgozó társadalom barátja
működött.
Az impozáns megjelenésű hivatal
főnök ajtaja mindenki előtt nyitva állt
mindig s bárki fordult hozzá panaszával,
vagy kérésével, hacsak tehette azt orvo
solta, illetve teljesítette.
Érdemeinek elismeréséül a belügy
miniszter nem régen főtanácsossá lép
tette elő.
Nehéz időkben szociális szellemű
szereplése a munkásság előtt nagy te
kintélyt szerzett neki.
A város társadalmi életétől távol
tartottta magát, de melegen érző szivét
mindenütt érezték, ahol segíteni, vagy
tenni kellett a nemzet és város érdekében.
A Szent Imre hegyen sok turista
^.ut köszöni létét az ő áradságos és sok
szor ingajban is teljesített nehéz mun
kájának.
Különösen felejthetetlen érdemei
vannak a Kálvária hegy nehéz munká
jánál, ahol Tóth Gyula kezdeményező és
kitartó szorgalmával nemes versenyre kelt.
Sok egyesületnek, de különösen a
munkásság különféle csoportjának anyagi
megerősödését nagyban elősegítette a
méltányos jelenléti dijak alapján.
Magyarságáért a csehek gyanúba
fogták megszállott területen lakó roko
nait Le, akiket meghurcoltak, letartóz
tattak.
A*z állami státusba tartozó tisztvi
selők vándorutjára lépett, amikor felsőbb
érdekek szolgálatában távozik e város
ból, melynek fejlődését is látta és szol
gálta.
Háborús időkben teljesített fontos
szolgálata után jött e városba, melynek
heterogén elemekből álló társadalmában
mindenkinek érdekében igyekezett mű
ködni.
Utódjának, aki szintén a lövészárok
lakója volt és családos ember, napokon
keresztül megadta az instrukciókat, mely
szerint az ő tapasztalata alapján szerető
állásban a mai nehéz időkben mű
ködni kell.
Kisérje uj működési helyén is a
társadalom szere tele; a jól végzett mun
kának tudata adjon neki kedvet és lel
kesedést, hogy az uj milliőben is vezető
otthont találjon, addig mig a trianoni
ország felszabadulása régi, igazi otthonát
vissza nem adja.

Előadás as OMKE-ban. Salgó
tarján kereskedőtársadalma, vasárnap
délelőtt a Pannónia nagytermében láto
gatott gyűlést tartott az általágos gazda
sági helyzet ismertetése címen. — A
' gyűlésen nemcsak a kereskedők, de az
iparosok is nagy számmal voltak képvi
selve. A gyűlésen megjelent dr. Förster
Kálmán polgármester, dr. Halyák Zoltán
adóhivatali főnők, dr. Holcsek Béla fő
ügyész, dr. Fígus Béla főjegyző és az
összes hivatalok vezetőt Az elnöki meg
nyitó után /Nádor Jenő az OMKE köz
ponti titkára magas színvonalú előadást
tartott az iparosokat és kereskedőket
érintő aktuális gazdasági ügyekről. Is
mertette helyi vonatkozásban is keres
kedelmet érintő sérelmeket és rámutatott
arra, hogy Salgótarjánban megértő a ha
tóság és a kereskedők súlyos helyzetét
a lehetőség szerint igyekszik megkönynyiteni. Beszélt az általános adózásról,
fázis rendszerről, a postatarifa drágítás
közüzemekről, majd beszélt az újonnan
alakult kereskedelmi árubeszerzési cso
portról, amelyet egy 38 tagú társaság
sajátított ki magának és a kormány há
romszázezer pengővel támogatja őket a
legális kereskedelem hátrányára. A majd
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nem 2 óráig tartó tárgyilagos és szelle
mességekben dús előadást a közönség
nagy tetszéssel fogadta.
üzlethelyiség iparosnak forgal
mas helyen olcsón kiadó. Cim a kiadóban.
Előzetes jelentés. A salgótarjáni
II. körz. áll. elemi leány-és fiúiskola
növendékei lázasan készülnek, tanítóik
vezetésével, a farsang befejezésére. Ne
héz az élet, súlyos ok a megélhetés
gondjai, azért ’ fokozottabb mértékben
van szükség egy kis lelki felüdülésre.
Ilyen alkalmat akarnak szerezni szülőik
nek a két iskola növendéket — Aki
szivén könnyebbiteni akar, aki az élet
gondjait pár percre feledni akarja, az
készüljön, jöjjön el íebr. hó 15-én d.u. 4
órakor a Rk. Olvasókörbe.

Jót tesz
önmagával és rádiójával, ha
VALVO csövet használ.
Kapható:

SZÁNTÓ SÁNDOR

Motoré a jövő!
Az 1931. év újdonsága a

Csepel segédmotoros kerékpár
A különlegesen rugózott első villa, vázba beépitett la/< lóerős motor*
Bosch gyultás, különleges és igen bőre méretezett kapcsoló (Kupplung).
amely megengedi, hogy a mjtor a kerékpár állóhelyzetében is
tovább működjön, lánchajtás, párnázott nyereg, motorballon gummi
mind garancia a nyugodt és üzembiztos motorozásra.
Hengerűrtartalom: 115 cm3.
Hengerfurat-iöket: 50x60
15',-og emelkedési * motor könnyön veox. Sebessége cca. 50 km.
Üzemköltség kilométerenként cca. 1 fillér.

Ára P 495*— Bosch világítással együttl
Fizetendő: P. 75’— előleg a megrendeléskor, a fennmaradó rész negyedévi, vagy
12 havi, avagy 5'2 heti részletben kamatmentesen*

'

Készpénzfizetésnél megfelelő jelentős engedményt

<’ - Kapható minden Csepel kerékpár és varrógép lerakatosnál. 1931.
március hó 15-töl kezdve.

WEISS MANFRÉD
acél és fémmüvei részvénytársaság.
Budapest — Csepel

rádiószaküzletében!

Iparosok műsoros
estélye.

sor, 175, 513, 932, 990. A-p-12 sor,
1028, 1100, 1206, 1265, 1283, 1269 hrzi
számok alatt foglalt s Petró Jánosné sz.
Hurai Erzsébet végrehajtást szenvedőről
öröklés utján, kk. Petró Jánosra háram
lóit, és ennek mint dologi adósnak B 8,
illetve B 20 szám szerint nevén vezetett
ingatlan illetőségeire és pedig: a 165 hrzi
szám alatt felvett kert a beltelekben in
gatlan illetőségre, 100 pengő a 175, 513,
932, 990 hrsz, alatt felvett „kert a bel
sőségben kert a szláskán „szántó" freller földön „szántó a freller földön" vala
mint a 9 sorsz. a közös legelőben ingat
lan illetőségre: 122 pengő, az 1038 hrsz
szám alatt felvett szőllő sz.'ave ingatlani
illetőségre 25 peegő, az 1100 hrsz, alatt
fellvett szőllő „sztenye" ingatlan illető
ségre: 1 pengő, ez 1206 hrsz szám alatt
foglalt „szőllő Normi" ingatlan illetőségre
20 pengő, az 1265 hrsz alatt foglalt,, szőllő
szlanye honé" ingatlan jutalékra 20 pengő
ez 1289 hrsz, alatt felvett "szőllő Hajvoke„ ingatlan illetőségre: 1 pengő, az
1294 hrsz, alatt foglalt „szőllő Hajorke"
ingatlan illetőségére: 11 pengő.
Az árverést 1931 évi február hó II.
napján d. e. 10 órakor Sámsonháza köz
ségházánál fogják megtartani.
Az árvetés alá kerülő
ingatlana
kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron
nem adható el.
Az árverelni szándékozók kötele
sek bánatpénzül a kikiáltási ár 10°/„-át
készpénzben, vagy az 1881: LX. t-c.
42. §-ában meghatározott árfolyammal
számított óvadékképes értékpapirosban
a kiküldöttnélletennifhogy a bánatpénznek
előleges birói letétbe helyezéséről kiállí
tott letéti elismervényt a kiküldöttnek
átadni és az árverési feltételeket aláírni
(1881XX. t.-c. 147., 150., 170. §§; 1908
LX. t -c. 21. §.).
Az aki az ingatlanért a kikiáltási
árnál magasabb ígéretet tett, ha többet
Ígérni senki sem akar, köteles nyomban
a kikiáltási ár százaléka szerint megálla
pított bánatpénzt az általa ígért ár ugyan
annyi százalékáig kiegészíteni (1908:XLI.
25. §.)
Salgótarján, 1930. október hó 10
Zclenka Ottó s. k. kir. jb. elnök
Csömör
kir. tkvveze’ő.

Meghívó.
A Salgótarjáni Népbank
Részvénytársaság.

Febr. 1-én (vasárnap) este ‘/^óra
1931. február hó 19-én d. u. 6
kor zsúfolt teremben gördült fel a füg
órakor Salgótarjánban az intézet helyi
göny a R. K. Oiv. Körben és Ficzek
ségében tartandó
Juliska nagyszerű előadásban szavalta el
Kuster La!os polg. isk. tanár, volt ipar
test. jegyző Prológját: Lesz még magyar
ünnep címmel. A szép költeményt tárca
Tárgysorozat:
rovatunkban teijes egészében közöljük.
1.
Az
igazgatóság
jelentése.
A „Házasságszédelgő" vígjáték elő
2. A felügyelőbizottság jelentése.
adása nagy derültséget váltott ki a kö
3. A zárószámadások előterjesztése.
zönségből. A női szerepekben Sajban
4. Az évi nyereség felosztása.
Ica. Vilettel Ella, Netzkó Mariska, Holles
5. Az igazgatóság és. íelügyelőbíEmma s az aggszüz szerepben, Kriífcl
zottság részére a felmentvény
borbélymester, Galambosné szerepében
megadása.
ifj. QPatay Gyula oly előadásban és öl
6. Az alapszabályok 12, 38, 39, 40,
tözetben játszották meg szerepüket,
42, 44, 47, 51. 53, 54 és 62. §amely méltán váltotta ki azt a nagy de
ainak módosítása.
rültséget és tapsot, mely az egész elő
adás. alatt meg-megismétlődölt. A férfi
Salgótarján, 1931. január 25-én
szerepekben különösen Hegedűs Gyula,
Az IGAZGATÓSÁG.
Patay István, Trajbiár Jenő voltak jók,
Aki a közgyűlésen résztvenni kí
a kisebb szerepekben Takács Sándor
ván, köteles részvényeit a közgyűlést
és Béla.
megelőzőleg 3 napal pénztárunknál le
Ezután Malinovics Milán művészi
tenni.
hegedüjátékát kisérte Malinovics Mira
zongorán. A nehéz hangversenydarab ki
tűnő előadása nagyszerű technikai és szel
lemi felkészültségre vallott. Több számmal
toldották meg a közönség viharos tapsára
Az acélgyári leventék nagy
a műsor számot.
győzelme. Hatalmas érdeklődés mel
lett, a budai Hűvösvölgy lankáin tartotta
Majd Wolf Tercsiké bájos énekét
meg január hó 25-én az I. Testnevelési
kisérte ugyancsak Malinovics Mira zon
Kerület az idei levente sibajnoksági ver
gorán. A fejlődésben levő kedves han
senyét A versenyre a kerület legjobb
gon kezdetben a lámpaláz hatása meg
csapatai neveztek be, köztük Budapest
látszott, amely később már eltűnt és ki
két bajnokcsapata és Pest vármegye csa
fogástalan nyugalom váltotta fel. Hangját
pata is. A verseny előtt a leventék vitéz
érdemes lenne iskoláztatni.
Varga Ferenc vezetése alatt különféle
Befejezésül a „Rajta-rajta" c. víg
sigyakorlatokat mutattak be. A járőrver
játék megteremtette a jókedvet a tánc
senyben az^clsö dijat, az O. T. T. társ
hoz. Vilettel Ella kitűnő hangja és ott
elnöke által alapított díszes vándordijat
honossága, Holies Emma és Sajban Ica
és a sibajnoki címét az acélgyári leven
gyakorlott játéka méltán simultak Hege
téink — mint Nógrád-Hont vármegye
dűs Gyula és Patay István közismert
reprezáns — sicsapata nyerte cl. (távol
műkedvelői tehetségéhez. Hegedűs Gyula
ság: 7 km. idő: 43 p. 2 mp.) A bajnoki
művészi alakítását már évek óta a leg
csapat Bedő Albert acélgyár tanító, le
nagyobb elismerés kiséri. Az ipartesventeoktató kiváló vezetésével: Hábel
tüiet hagyományosan jól sikerült esté
János csapatkapitány, Sturman Lajos,
lyeinek az ö kitűnő szereplése is egyik
Vcrzel M. János, Fessél Nándor, Kováts
biztosítéka. Vele egyetemben a legna
Andor, Fessél István és Kellő Béla acél
gyobb elismerés illeti az agilis elnöksé
gyári leventékből alakult, kik külön-küget és rendezőséget, melynek'fáradozása
Ügynököt felvesz Salgótarjánra lön még bajnoki szalagon nagy ezüst
most is meghozta a nagy sikert.
és annak környékére, budapesti első éremmel is jutalmaztattak. Az egyéni
A felülfizetéseket jövő számunk rangú régi jól bevezetett tőkeerős fehér
versenyben (távolság 7 km.) á II. dijat
ban hozzuk.
nemű kelengye cég magánvevők látó-- ezüst érmet: Vcrzel M. János, (44 p.) a
gatására, nagyobb jövedelemmel. Sürgős III. dijat nagy bronzérmet: Hábel János, a
A salgótarjáni kir. járásbíróság mint te ajánlatokat csak rátermett egyénektől
IV. dijat kis bronzérmet: Fessél Nándor
lekkönyvi hatóság.
(lehet tcxtilscgéd is) telepemre kérek: leventéink kapták meg. A díjakat rövid
5958/tkv. sz.
Fehér József Budapest, VII, Gróf Zichy beszéd kíséretében vitéz Kaláudy Imre
Géza utca 10,
vezértanácsnok osztotta ki. Midőn büszke
Agyvértódulás, szivszorongás, ne lelkesedéssel legmelegebben gratulálunk
Hurai Imre törv. képviselete alatt héz légzés, félelemérzés, idegesség, fej derék leventéink ritka győzelmének, egy
álló kk. Hurai Márton végrehajtónak fájás, lehangoltság, álmatlanság a termé ben örömmel konstatáljuk a levente in
Petrő Jánosné sz. Hurai Erzsébet végre szetes „Ferenc József** keserüviz tézmény rövid pár év alatti impozáns
hajtást szenvedő ellen indított végrehaj használata által igen sokszor megszüntet- fejlődését, az ifjúság testi-lelki nevelésé
tási ügyében a telekkönyvi hatóság vég hetők. Tudományos megállapítások meg nek tervszerű fokozását, mely a sport
rehajtási árverést 73 P 44 fill. tőkeköve erősítik, hogy a Ferenc József víz a eddigi egyoldalii művelése egészséges
telés és járulékai behajtása végett a sal makacs székszorulás mindenféle jelen ellcnsulyozá’árn, úgyszólván az összes
gótarjáni kir. törvényszék területén levő, ségeinél a legjobb szolgálatot teszi. A modern és klaszikus sportágakat felvette
Sámsonházu községben fekvő, s a sám- Ferenc József keserüviz gyógyszer-1 programmjába, azokat népszerűsítette és
sonházai 177 sz. tjkv. AT 165 hrsz, a fel tárakban, drogériákban és füszc üzletek-; ezekben már is jelentős sikereket ért el.
‘t Csak így tovább 111
vált, az u, o, 104 sz. tjkvben A, I. 5-9 ben kapható.

Árverési hirdetmény-kivonat
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vosi karainak doktorai, ha több éves in
tézeti illetve klinikai gyakorlatuk van.
továbbá modern nyelvi tudományokra:
c) A bölcsészettudományi karok oly
Most, hogy az utca kövezése és a harmadik évük elölt álló német, illetve
járda sok helyen már foganatosíttatott,
aki ischiás, köszvényben, bőrbajok
olasz, rancia, vagy angol szakos hallga
szeretném egy régi tervemet megvalósí
tói, akik alapvizsgájukat sikeresen tették
ban,
idegességben, az idegrendszer
tani. E törekvésemet alátámasztja sok
le, valamint németszakos polgáriiskolai
lelkes salgótarjáni nő és férfi buzgó igye
megbetegedéseiben, korai megöregetanárok és tanárjelöltek;
kezete és támogatása.
és
végre
konzuli
tanulmányokra:
r
désben, vagy egyéb bántalmakban szenved.
Szeressük városunkat és díszít
d)
a
jogtudományi
karok
és
köz

RADIUMCHEMA
sük azt!
a
Ennek legszebb és legolcsóbb módja gazdaság-tudományi kar külügyi szakosz
tályának
olyan
hallgatói,
akik
legalább
a'virágokkal való díszítés. Külföldi és
hazai példák igazolják, de ne menjünk hat félévet végeztek s a bécsi konzuli
messzire, a laktanya és az acélgyár vi akadémia két éves tanfolyamát akarják
rágakciója is bizonyítja, mennyi lélek, végezni, valamint a bécsi konzuli akadé
! Mert hatása p ratlan, maradandó í. jdalmat szcn’el, hasznaiba egyszerű!
szeretet, öröm van a virágkultuszban. mia hallgatói.
A „Radiumchema" egy 15x20 cm. nagyságú győgypárnácsk::, amelynek
A végzettség mindig ugy értendő,
Öröm az annak, aki a virágot ülteti,
rádiumtartalmát nemcsak a st-joachimstali állami rádiummüvek garantálják,
ápolja és öröm annak, aki látja, hogy hogy azt legkésőbb az 1930/31. tanév
hanem a M. Kir. Pázmány-Péter Tudomány Egyetem Radiológia
ebben a materiális világban vannak még végéig kell megszerezni. Azok akik a
Intézete is ellenőrzi.
olyanok, akik ideális célokra áldozatot pályázat lejártakor ezzel a végzettséggel
A
gyógypárnácska
hatását
a fájdalmas testrészre való egyszerű ráíekterendelkeznek,
folyamod
hozni hajlandók. Miért ne kísérelnénk még nem
léssel
éri
el.
—
Ingyenes
felvilágosítást nyerhet és beszerezheti:
meg tehát mi is olcsó eszközökkel ma ványuk beadásakor csak addigi tanulmá
balassagyarmati
körzetképviseleténél:
Peri Frigyes Balassagyarmat.
gunknak és másoknak örömet szerezni? nyaikat igazolják és a hátralevő vizsgák
Kérem a város egész lakosságát, ról szóló bizonyítványaikat azonnal a
Magyarországi Igazgatóság: Bpest, V. Bálvány-utca 18. L 3.
szegényt és gazdagot egyaránt, hogy dí vizsga letétele után pótlólag nyújtják be
szítse virággal mindenki ablakát, erké egyenesen az Ösztöndíjtanács ügyvezető
lyét és az úgynevezett íöldsávokat Ne igazgatói irodájában (VIII. Muzcum-körut
Székrekedés. Klinikai vizsgálatok
Talált tárgy. Egy lószerszám ta
veszítsék el türelmüket, ha akadnánák 8j) mindazonáltal ugy, ahogy azok 1931. igazolják, hog a természetes „Ferenc
láltatott. Igazolt tulajdonosa azt a ren
néhány évig olyan gonosz kezek, me május 25-ig be legyenek csatolva.
József*4 keserüviz különösen agyvérzésre dőrségen átveheti.
lyek a virágokat leszakítják ellopják.
Az ösztöndíj elnyerésének korha és gutaütésf-e hajlamos idősebb emberek
■■MM
Következetes, kitartó virágnevelés tára a 35 életév. A bécsi ösztöndíjas nek kitűnő szolgálatot lesz.
sel nemcsak saját énjét nemesíti mindenki helyre nők is pályázhatnak.
Salgótarján Kővár-utca 22 sz.
de merem állítani, nemesíti a nagykö
Az ösztöndíjasok kötelesek munka
zönség lelkét és ízlését is ugy, hogy min teljesítményüket megfelelő módon (kol ház eladó 67’6 í~l gyümölcsöskerttel.
Talált tárgy. Egy zsebkendőben
dig többen és többen leszünk, kik ezt a lokviumok, szemináriumi munkálkodás,
mi szerény városunkat szeretni fogjuk. szakintézeti bizonyítványok utján) igazolni, pénzt találtak Salgótarjánban 1931. ja
Az ablakrácsokra többféle mintát aminek elmulasztása az ösztöndíj elvesz nuár 20-án a vásárban. Igazolt tulajdo
nosa azt a rendőrségen átveheti.
készíttettem, ezek f. év február 20-tól tését vonja maga után.
kezdve a városházán Bodó tanácsnok ur
A tanév elteltével az ösztöndíjas
szobájában megtekinthetők.
Jó megjelenésű intelligens, meg
végzett mánkájáról összefoglaló jelentés
Aki a legszebb virágokat fogja ne ben beszámolni az Országos Ösztöndíj bízható fiatal ember, ki levelezésben is
velni, azt a város liszttel, cukorral, érem
tanácsnak. A Collegium Hungaricumok- jártas felügyelői állási nyerhet a „Pan
mel és oklevéllel megfogja jutalmazni,
ban elhelyezett ösztöndíjasok ezt a be nónia" vendéglőjében.
de megtalálja jutalmát önmagában és a
számolót a kollégium igazgatósága utján
jóérzésü közönség hálás örömében is.
küldik be.
Salgótarján, 1931. február 4.
ÜL A folyamodványok felsze
F. év márc. hó 1-től kezdve volt
Dr. Förster Kálmán
relése és benyújtása.
pékségemet Netzkó Mátyás úrtól vissza
polgármester.
A vármegye törvényhatósági bizott veszem. Amidőn ezt ugy a városi, mint
ságához címzett kérvényeket annak a a vidék t.* közönségének b. tudomására
Nógrád és Hont k. e. e. vármegyék
deka na tusánál, illetve a főiskolai rektor hozom, kérem, hogy a múltban tapasz
alispánjától.
nál vagy igazgatónál kell beadni, ahol a talt nagybecsű támogatásukat részemre
895/1831
folyamodó tanulmányait végezte.
ezután is biztosítani szíveskedjenek.
A pályázati kérvényt a dékáni hi
Netzkó Mátyás úrral szemben eset
vatalban rendelkezésre álló űrlapon két leg fennálló követelésekért semminemű
A tudományos, művészeti és szak
példányban kell kitölteni,
felelősséget nem vállalok.
képzést szolgáló 1931—1932 évi külföldi
A kérvényhez hitelesitett mások li Salgótarján, Fő-u. 20, Kiváló tisztelettel:
ösztöndíjra.
bán melléklendő:
Nógrád és Hont közigazgatásilag
Krajcsovics Gyula.
1. születési bizonyítvány,
egyelőre egyesitett vármegyék törvény
2. érettségi bizonyitvány,
hatósági bizottságának 8367/1928—70
3. a főiskolai tanulmányokat, illetve
jkví számú elhatározása folytán ezennel
pályázatot hirdetek a bécsi vagy a ber végzettségei igazoló okmányok (köztük
lini Collegium Hungáricum az 1931— indexmásolat),
4. a szülők állandó lakhelyét iga
1932 évi tanulmányi évben betöltendő
zoló
okmány,
egy helyre.
Donászy Viktor
5. hatósági orvosi bizonyitvány a
A collegiumnak célja részben szak
pályázó
teljes
testi
egészségéről
(akik
„Magyar Divatáruházában“ SALGÓTARJÁN.
tanulmány! továbbképzés a főiskolákon
részben pedig szaktudományi kutató azonban az ösztöndíjat megkapják, utó
munkálkodásra, vagy művészi munkára lag még újabb orvosi vizsgálatnak vettet
való alkalom és mód adása, főkép egyes nek alá),
6. a német nyelvtudást igazoló egye
szaktudományi intézetekben.
A Kollégiumokban Bécsben vagy temi bizonyitvány arról, hogy a pályázó
Berlinben az ösztöndíjasok 1931. évi ok az illető ország nyelvét szóban és Írás
tóber hó 15-től 1932 évi julius hó kö ban bírja olyan tökéletesen, hogy szakHímzett ágynemüek, ingek. Batiszt és habselyem szoknya és
zepéig teljes ellátást (lakás, fűtés, világí tanulmányi működését sikerrel folytat
tás, kiszolgálás, napi háromszori étkezés, hatja. E célra az egyetemek bölcsészeti
nadrág combiné. Színes és fehér hálóingek', csípőszorítók és
orvosi kezelés, mosás) kapnak és tanul karain külön vizsgálatok iratn ak ki.
melltartókban úgyszintén Késmárki len és 12 személyes asztalte
mányi kiadásaikat, valamint szaktudo
A tanárjelöltek kötelezvényt tar
rítők, törülközők és lenvásznak nagy választéka,
mányi költségeit is a Collegium viseli.
toznak adni arról, hogy tanulmányaik
Ezen ösztöndíjra csak Nógrád vagy befejeztével bármely hazai tanintézetnél
A legújabb menyasszonyi fátyolok, koszorúk
Hont vármegyék területén született, ma állást vállalnak.
gyar honos, egyetemi, vagy főiskolai ta
Az összes kérvények dékáni hiva
és diszvírágok legszebb raktára.
nulmányait jeles eredménnyel végzett if talokban illetve az igazgatóságnál legké
jak pályázhatnak, ami születési anya sőbb 1931. évi február hó 20-ig
könyvi kivonattal illetve okmánnyal iga nyújtandók be.
zolandó.
A folyamodvány hiányos felszere
A Collegium helyekre menő ösz
léséből, valamint az űrlapok hiányos és
töndíjas az oda és visszautazás költsé
rendetlen kitöltéséből származó követ
geit maga viseli.
kezményekért a pályázó máj ja viseli a
Pályázati feltételek!
felelősséget. Az ilyen folya modványok
Pályázhatnak:
antennyiben szaktanulmányaikban nem vételnek figyelembe ( azok sem,
különleges irányban magukat tovább amelyeket csak egy űrlappal i .dalnak be.)
A folyamodványhoz szil kséges űrla
akarják képezni, avagy valamely tudo
12. Csütörtök
10 Kedd
S V.
mányos intézetben kutatómunkát akar pokat az Egyetemi Nyomda (Vili., Muzeum-körut 6—8. sz.) árusítj. i.
;
nak végezni:
\
A folyamodványok i tz országos
a) A magyarországi egyetemek hit,
A kék angyal
A Sxent vágy
jog, bölcsészet és mennyiségtan-termé ösztöndíjtanács véleményezi íse után a
A
PÉNZ
Dráma
10
felv.
törvényhatósági
bizottság
tavi
iszi
közgyű

szettudományi karainak, a közgazdaság
Fősz: Emil Jannings
14 felv.
tudományi karnak és a műegyetemnek lésében lesznek elbírálva illet ve az ösz
Mária bűne
Kiegészítésűi:
doktorai és végzett növendékei, a hittu töndíj a jelöltek közül odaité Ive.
Bővebb tudnivalók az • .1 ispán! hidományi, az állatorvosi, a soproni bánya
Vígjáték.
k
és erdőmérnöki, a zeneművészeti és a va tál bán a hivatalos órák t* rtama alatt
Kexdetei kedden éa csütörtökön este 8, seombeton este fél 9,
képzőművészeti főiskolák, a gazdasági megtudhatók.
akadémiák és az Iparművészeti iskola
Balassagyarmat, 1931. ji inuár 26.
wanár éa ünnepnap d. u. 5, 7 éa 9 órakor. Zenepótdfj 10 fillér.
végzett növendéke!.
I Baross
b) a magyarországi egyetemek or'_____ al ispán.
Nyomatott: „A MUNKA“ könyvnyomdában Salgótarján, — Nyomdatulajdonos: Végh Kálmán

Salgótarján város kö
zönségéhez!

Miért használ mindenki
„Radiumchema
kompressort?

Értesítés.

Pályázati hirdetmény.

Farsangi vásár
1 m. magyar chrepdeschín 5'20 P.
Kész menyasszonyi kelengyék.

G. F. B. harisnyák gyári lerakata.

