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Hírek és különfélék
A nők életkora.
Bizonyára sokan olvasták kedves 

olvasóink közül azt az adomát, mely ar
ról szól, hogy egy pesti közismert szín
művésznőnknek a közelmúltban tanúként 
meg kellett jelennie egy tárgyaláson, ahol 
természetesen a tanúkihallgatást meg* 
előzte a személyi adatok bemondása. 
Amikor az életkor bevallására került a 
sor, a színművésznő, akit mellesleg a tár
gyaló biró jól ismert, némi zavarral hu
szonnégy esztendőt mondott be. A biró 
elmosolyogta magát s udvarias hangon 
tette fel a kérdést: Celsius vagy Réaumur? 
Mire a hölgy pirulva és lesütött szemmel, 
halkan azt rebegte vissza : Reaumur I

Ezzel majdnem egyidejűleg olvas
tam, hogy egy angol statisztikai kimuta
tás egy év alatt 2008 olyan esetet jegy
zett fel, amikor a menyasszony azt kérte 
az anyakönyvvezetőtől, hogy életkorát 
ne írja be a házassági bizonyítványba. 
Ezt persze lehet humorosan is felfogni, 
aminthogy a női hiúságnak ez a sarka
latos pontja már régen csemegéje a hu
moristáknak. Pedig nem humoros a do
log, mindössze.. . természetes. A mai idők
ben sokkal több joguk és okuk van a 
nőknek életkorukat tagadni, vagy titkolni, 
mint volt régebben. Anyánk, nagyanyánk 
idején a harmincéves nő ha nem is érez
hette magát öregasszonynak, mindenesetre 
idősebb volt, mint ma a negyvenötéves 
nő. Már maga a divat is öregitette az 
asszonyokat, ma pedig legfőbb célja a 
divatnak a fiatalítás, nem is szólva a koz
metikáról, a sportról és arról a mai élet
formáról, amely talán még a szépilősze- 
reknél is jobban konzerválja a fiatalsá
got Minek hát a kort bevallani, ha anél
kül is lehet? Ha a hivatalos hatóság mo
solygó elnézéssel kezeli a nőknek ezt a 
gyengéjét, balgák volnának a nők, ha ki 
nem használnák ezt a tapintatot.

Az életkor különben is kezd ma
gánüggyé válni újabban és ez nagyon 
helyes, mert valóban magánügy. Lega
lább annyira, mint az amitől a nő fia
tal marad: a mindennapi tornája, sziv- 
bili állapota, a ázépitőszerének vegyi 
MMétele és sok esetben szabónőjének 
citnfe. Szinte csodálkozik az ember, hogy 
Angliában csak 2008 nő kérte egy év 
alatt születési adatainak mellőzését a há
zassági levélben. A statisztika bizonyára 
fejcsóválva gondolja : ilyen sokan I Én 
meg viszont meglepetten azt kérdem: 
csak ilyen kevesen ?...(—ány.)

— Hát az van ebben a bécsi írás
ban, — sziszegte ki két varjuszárnyí ba
jusza alól, — hogy a császár parancsára 
holnap reggel el kell indulnunk Pádovába.

A tisztek indulatát csak a szivük 
kalapálása lüktette bele a csendbe.

— Jól értsük meg a szót: nem 
északkeletre, hanem éppen ellenkezően 
délnyugatra indulunk. Beljebb Olaszor
szágba és nem közelebb Magyarország
hoz. Hat napba beletelik, mire megérke
zünk ...

összehajtogatta az irást. Felállt 
Sorra belenézett a tisztjei szemébe, az
után megnyugodva odalépegetett a foco- 
hoz. A bécsi császár parancsával össze- 
kapargatta a zsarátnokot s végül rádobta 
a papirost Csak egyet lobbant Rögtön 
hamuvá, pernyévé vált

— Kis Alma — fordult a sirdogáló 
olasz leányhoz — áldjon meg az Isten... I 
Azután ne felejtsd el soha a komáromi 
huszárokat...

Több magyar szó nem esett az Al
bérlő al Friuliban. Hanem másnap haj
nalban mégis északkeleti irányba indult 
el a csapat Nem Pádova, hanem Magyar
ország felé. Mert valami csodálatos, titok
zatos erő lappangott 1848 bán már a 
böjti szélben ti, ,.

A Balassa Bálint Társaság 
vándorgyűlése Pásztón.

Múlt szombaton este indult el a 
Balassa Társaság első vándor s egyben 
missziós útjára, Pásztóra, hogy kitűzött 
céljához hiven minél nagyobb embercso
portokat hódítson meg a kultúra, az iro
dalom és művészet számára. Ez az útja 
kísérlet volt elsősorban, vájjon meg tud-e 
felelni ennek a hivatásnak, vájjon elér
kezett-e már ahhoz az állomáshoz, ahon
nan nem csupán a szórakoztatás apródo
bozos, keskenyvágányu vicinálisai indul
nak hétvégi kirándulásokra, hanem a ko
moly értelemben vett kultúra modern 
szerelvényéből összeállított nagy vonatok 
dübörögnek ki a messzi magyartájak felé. 
Ennek a jegyében lett megrendezve az 
első vándorülése, melyre Pásztó és kör
nyékének intelligenciája, értelmisége lett 
csupán meghiva tisztán azzal a szándék* 
kai, hogy ennek az intelligens, elfogulat
lan és az álkultúrától kevésbé fertőzött 
közönségnek hangulatából állapíthassa 
meg, kiállhat e a magyar nép elé azt ne
mesen oktatni, hiányos ismereteit érték
álló munkával gyarapitani.

A megrendezés nehéz munkáját a 
pásztói közigazgatási hatóságok megbízá
sából s a Balassa Társaság felkérésére 
Paczolay Jenő, a pásztói takarékpénztár 
müvészlelkü igazgatója vállalta s ő esz
közölte ki erre a célra az urikaszinó 
helyiségét, melyben a meghívott közön
ség teljes számban meg is jelent s egé
szen megtöltötte. A műsort Koltay Imre 
titkár üdvözlő s a Balassa Társaság meg
alakulását és programját ismertető be
széde vezette be, a többi része dr. Dor- 
nyay : „Gazdaságtörténeti képek Pásztó 
múltjából" cimü tanulmányából, Tarna-

völgyi László, H. Szombathy Ili, Vis- 
novszky László, Molnár 1. Jenő versei
ből, dr. Istók Barnabás és dr. Schwa- 
bach László novelláiból, Vilezsál Richárd 
és Röder Altréd hegedű-zongora duójá
ból, Wiltner László és Fekete László 
gordonka-zongora duójából, Ehrlich Jó
zsef né Rőder-dalok interpretálásából és 
Wiltner László saját szerzeményű dalai
nak gitárkisérettel való bemutatásából 
váltakozott.

A vendégként felléptetett Tarnavöl- 
gyi László, pásztói r. kát. hitoktató ver
seit tiszta képek, világos mondanivaló, 
határozottság jellemzi. Isten, lét, haza, 
szülői otthon, tökéletes egyensúlyban 
ringanak a költő lelkének mérlegében 
és mondanivalója róluk nemes szavakkal 
vert nemes formákba öltözik. Magyar 
lélek izes-zamatos ereje árad -belőlük. 
H. Szombathy Iliben az érzésekben gaz
dag asszonyi lélek mutatkozott be. Sok
rétű tollának minden élménye forrva 
szalad a tolla alá és formában, monda
nivalóban egyaránt változóan áll össze 
verssé. Érzéseinek gazdag skálája telje
sen sajátos izt ad verseinek s Tarnavöl- 
gyivel együtt biztató fejlődést ígérnek. 
Kedvesek voltak Wiltner László dalai.

A közönség a műsor valamennyi 
számát hálásan fogadta, élvezettel hall- 
Íatta és szűnni nem akaró tapsokkal ju- 
ilmazta. Minden elfogultság nélkül ál

lapíthatjuk meg, hogy a Balassa Társaság 
ezen első vándorgyűlése a siker olyan 
jegyében folyt le, mely biztatásul szol
gálhat további munkájához és program
jához. (—ány.)

OKVETLEN NÉZZE MEG A 

Villamos Bemutatót 
A KATH. KÖR NAGYTERMÉBEN. 

B E L É P T I D Í J  N I N C S. 
HUNGÁRIA VILLAMOSSÁGI R. T. 
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Katolikus Nőinap Salgótarjánban.
A Kát. Női Ligák Nemzetközi Sző 

vétségé március 25-ét, Gyümölcsoltó Bol
dogasszony napját tette az egész világ 
katolikus nőinek közös ünnepévé. A 
Magyar Kát. Nőegyletek Országos Szö
vetsége is ezt a napot jelölte ki Katoli
kus Nőinapnak s ebbe a mozgalomba 
belekapcsolódva rendezi meg ezt a lélek
emelő ünnepséget városunkban a Szent 
Erzsébet Róm. Kát. Nőegylet a többi 
helybeli kát. női szervezet bevonásával 
és közreműködésével. Mindég szép és 
magasztos volt ez a nap, amikor a világ 
minden táján összegyűltek a hivő kát. 
asszonyok és leányok, hogy foglalkozzanak 
a katolizmus őket illető legidőszerűbb 
kérdéseivel és feladataival s azután mi'- 
lió és millió ajakról szálljon fel az ima 
és az ének az ég felé, hogy kieszközölje az 
isteni áldást ezeknek a nagy feladatoknak 
a megvalósitására. Nálunk Magyarorszá
gon ebben az esztendőben különleges 
jelentősége is van ennek a Katolikus 
Női-napnak. Bekapcsolódás és előkészü
let ennek a kegyelemmel teljes évnek 
nagy magyar katolikus ünnepségeibe s 
különösen a legnagyobba az Eucharisz
tikus Világkongresszusba.

Ebben a jegyben rendezik a Szent 
Erzsébet Nőegylet vezetésével a salgó
tarjáni összes kát. női szervezetek a Ka
tolikus Női-napot a déli plébániatemp
lomban, március 25 én, Gyümölcsoltó 
Boldogasszony napján, délelőtt 11 órakor. 
A Kát. Női-nap műsora a következő: 1. 
Pápai himnus. Énekli a déli plébánia le- 
ánykongregációia. 2. Ünnepi beszédet 
mond Fantól Márton főiskolai egyházze

nei tanár (Budapest). 3. Boné Deus. 
Énekli az északi plébánia leánykongre
gációja. 4. Pápai áldás. 5. Eucharisztikus 
himnus. Énekli a közönség. — Belépődíj 
nincs. Az ünnepségre mindenkit ezúton 
is szeretettel meghívnak a rendező egye
sületek.

Doktorrá-avatás. Horváth Lórán- 
dót Szegeden a Ferenc József tudomány 
egyetemen f. hó 11-én avatták cum laude 
államtudományi doktorrá. Szívből gratu
lálunk. — A legfiatalabb doktor tiszteletére 
hivatali társai a Kis mama vendéglőjében 
szombaton d. u. fél 5 órakor barátságos 
sörözésre jönnek össze.

11 fillér nagy összeg. Ennyibe 
kerül egy Aepirin-Ublette és sokszor már ennyi 
iá élig, hogy fe|fájásától megszabaduljon, vagy 
meghűlésnél nagyobb bajnak elejét vegye. Doboz 
20 tablettával csak 1'80 P. -- Aspirip csak a 
nBayer**-kereszttel valódi.

Bocsárlapnjtő községe az áll
el. iskola Tantestületének rendezésében 
impozáns módon ünnepelte meg március 
15 ét. A 9 órai szentmise után az iskola 
udvarán nagyszámú közönség gyűlt ösz- 
sze, köztük a falu elöljárói, Levente Egye
sület, tűzoltóság és a vallásos egyesüle
tek. A Himnusz és Drávay Aladár igaz
gató-tanító megnyitója után elhangzottak 
a szavalatok, az áll. iskola, a Rk. Leány
egylet, az Ág. Ev. Leányegylet kétszó- 
lamu énekszámai és v. Csorba Ödön: 
^Virágot a hősöknek" c. hazafias színda
rabja. Az ünnepi beszédet Csömör Ernő 
ác. segédlelkész mondta, A jól sikerűit 

nnepély „Imádkozzunk a hazáért" c, 
énekkel záródott be.

Hohenlohe Egon Károly herceg 
közreműködésével az evangélikus keresz
tyén egyház 1938. márc. 20-án vasárnap 
este 6 órakor a kulturházban vallásos 
estét rendez, amelynek műsora a követ
kező: 1. Szalonzenekar. 2. Megnyitó és 
üdvözlés. Mondja Gólián Rezső egyház
felügyelő. 3. Vegyeskar, Mátéffy Ilon 
diakonisszatestvér vezetésével. 4. Eisele 
Géza szaval. 5. Fekete Béláné zongora
számai. 6. Herceg Hohenlohe Károly elő
adása. 7. Vilezsál Richard —Rőder Alf
réd — Hegyi Pál hegedű, har/nónium és 
zongoratriója. 8. Vegyeskar Mátéffy Ilon 
diakonisszatestvér vezetésével. 9. Szalon
zenekar. Beléptidij nincs. — Márc. 27-én 
Marcsek János ózdi lelkész és Marcsek 
Jánosné lelkészné tartanak előadást, ápr. 
3-án Kardos Gyula kormány főtanácsos * 
esperes. —

Köszönetnyilvánítás. Szeretett 
jó férjem elhunyta alkalmából az irán
tunk megnyilvánuló őszinte részvétért há
lás köszönetét mondunk az acélgyár igaz
gatóságának, .Olvasóegylet Elnökségének, 
valamint dalárdája és zenékarának úgy, 
mint az összes jóbarátok és ismerősöknek.

özv. Kosztelny Andrásné 
éi gyermekei.

Báró Prónay Róza, az elmúlt
nyáron őseihez megtért nagyasszony vég
rendeletének felbontása a múlt héten tör
tént meg Budapesten, amelyből kitűnt, 
hogy a karancssági kastélyában berende
zett teljes kápolnát a salgótarjáni evan
gélikus egyházra hagyományozta és fen- 
tartásának biztosítására 4000 (négyezer) 
pengős alapítványt bocsátott ugyancsak 
az egyház rendelkezésére. A nagylelkű 
adomány a balassagyarmati 230.000 pen
gős szeretetház alapítvánnyal minden érc
nél maradandóbban és méltóbban örökiti 
meg az áldottemlékü és mélyhitü nagy
asszony nevét

Az „Örök titok" Salgótarján
ban. Az Apolló Mozgóképszínház ismét 
kedves meglepetéssel szolgál a mozit lá
togató közönségének. • Még husvét előtt 
(március 25, 26, 27, 28 án) színre hozza 
az utóbbi idők legtisztább szépségű és 
legkomolyabb magyar filmremekét: az 
Örök titkot, amely mély vallásosságánál 
fogva a legnemesebb böjti elmélyülés és 
szórakozás is együtt A nagysikerű film 
zenéjét dr. Koudela Géza, a városunk
ban is ismert és nagyrabecsűlt pap zene
költő irta s a szövegkönyv is nem kisebb z 
embertől, mint Somogyváry Gyula (Gyula 
diák) került ki. Csak örülni tudunk a 
filmnek és gratulálni Révay Sándornak, 
aki nemcsak a filmek, de az idő megvá
lasztásában is figyelemmel van a nagy
közönség lelki szükségletére.

Felhívás. A Játékvezetők Testü
leté Északmagyarországi alosztálya El
nökségének felhatalmazása alapján Sal
gótarjánban játékvezetői tanfolyamot 
rendezünk. Aki a tanfolyamon részt kí
ván venni, jelentkezzen március hő 30-ig 
László Imre előadónál, vagy a Csoport 
hivatalos helyiségében, (Jővári vendéglő) 
szerdán este 7—9 óra között, Lászlóik, 
előadó, Bolner s, k. elnök. • '

SCHRIKKER SÁNDOR

FAISKOLÁJA
AL8ÓTEKERE8PU8ZTA. U.P. LEPCSÉNY.

gyümölcsfát hjtsazonos, legjobb minő
ségben. díszfát, díszcser jét. évelövirágot. 
rózsát a legújabb és legértékesebb faj
tákban szállít — Árjegyzéket ki
váltra d l j m e n t e s e n küld.

Dr. Pap Dezső ügyvédi irodáját, 
Füleki-utca 34. szám alá helyezte.

NEM VÉLETLEN
hogy ez a tető még a legnagyobb 

'veszélyben is ellenáll, mert a ' 
töru védi.

azbesztcement pala tűzgátló
ETERNIT MŰVEK

Budapest, V, Berlini tér 5. 
Konyhabútorokhoz

ETERNIT-LAPOK 
4 színben állandóan raktáron 

RATZKA GYULA 
Kassai-sor 56. szám.
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A Szent Erzsébet Róm. Kát. Nő
egylet elnöksége az esetleges torlódá
sok elkerülése végeit már most közli a 
város közönségével és a többi helybeli 
egyesület vezetőségével, hogy jótékony
áéin népünnepélyét ezidén jnnins 
21-én rendezi a Liget-vendéglő kerthe
lyiségében.

Szombaton és vasárnap bncsn- 
*ik a szinhéz. Tíz napos vendégsze
replés után most szombaton és vasárnap 
tartja vitéz Bánky Róbert színtársulata 
utolsó előadásait, szombaton a „Kék róka**, 
vasárnap délután a „Méltóságos csizma
dia", este pedig „Botrány a Savoyban** 
kerül színre. A színtársulat elmúlt heti 
szerepléséről csak a legnagyobb elisme
réssel emlékezhetünk meg Vitéz Bánky 
Róbert színigazgatóban és színtársulata 
minden egyes tagjában nemcsak elsőrangú 
színészeket, hanem szolid kellemes úri 
embereket is ismertünk meg, akik rek
lámnélküli magánéletükben is a tisztesség, 
jó erkölcs és a becsület útját járják 
Bemutatott darabjaikat is nem az 
olcsó hatás keresés, nem a kihívó 
hang, hanem a tiszta tudás, nemes 
hivatásszeretet, és a tökéletes művészi 
átélés jellemezte. Nyíltan megmondjuk, 
hogy csalódtunk a salgótarjáni közönség
ben, amelyik nem ismerte fel vitéz Bánky 
Róbert színtársulatának igazi értékét és 
nem támogatta érdeme szerint a vidéki 
magyar színjátszás legkitűnőbb képvise
lőit. Szombaton és vasárnap itt van még 
a társulat. Legalább ezen a két napon- 
töltse meg a város minden szépet és 
nemeset támogató polgársága az ipartes 
tület szinbáztermét, hogy egy keserves 
hét után legalább a búcsú legyen Salgó
tarjánhoz és a színtársulat értékéhez 
méltó. Érdemelje ki a város ezen a két 
napon vitéz Bánky Róbert meleg búcsú
szavait,' ahol „Salgótarján város kedves 
közönségének hálás szeretettel mond Isten 
bozzádot a társulat minden tagja nevében. “

Légoltalmi Liga salgótarjáni 
csoportjának alakuló közgyűlése. 
Február hó 27.-én de. 11 órai kezdettel 
a Hiszekegy imája után nyitotta meg az 
Ipartestületben a Légoltalmi Liga salgó
tarjáni csoportjának alakuló közgyűlését 
Dr. Förster Kálmán városunk polgármes
tere. Megnyitó beszédében rámutatott a 
különösen oékűnk határmenti ipari vá
rosnak a légoltalmi szervezettség fel nem 
becsülhető szerepére és fontosságára. A 
megértéssel és nagy tetszéssel fogadott 
megnyitó után Horváth László városi ta
nácsnok ismertette a Légoltalmi Liga alap
szabályát, majd a csoport tisztikarának 
megválasztása következett. Az alakuló

közgyűlés egyhangúlag választotta meg 
Tarnay Kálmánt a Budapest-Salgótarjáni 
Gépgyár és Vasöntő r.t. gyárvezető fő
mérnökét, elnöknek. Niederland Gyulát 
a Salgótarjáni Kőszénbánya r.t. főmérnö
két, alelnöknek. Czirbesz Istvánt, titkár
nak. Kemenes Józsefet, gazdasági főnök
nek. Dr. Istók Barnabást, Bolner Pált, 
Szathmáry Ferencet számvizsgáló bizott
sági tagoknak. Gaál Ferencet számvizs
gáló bizottsági póttagnak és Zatroch Já
nost pénztári ellenőrnek. Tarnay Kálmán 
a Salgótarjáni Légoltalmi Liga elnöki 
székfoglalójában úgy a maga, mint a meg
választott tisztikar nevében a bizalomért 
köszönetét mondva mély érzésektől át
hatva ismertette azt a munkát, amit a 
Légoltalmi Liga jelent és amely munká
ban minden igaz magyarnak részt kell 
venni a saját, a családja, nemzetünk és 
drága Hazánk megvédése, megoltalma- 
zása érdekében. A felelősség a vállalt 
munka fontossága érzett ki az elnök szék
foglaló beszédéből. Felhívta és ez utón is 
felhivjuk városunk polgárságát, hogy csat
lakozzanak a nagy munka minél eredmé
nyesebb megvalósításához, mert csak így 
védhetjük meg magyar véreinket egy el
következendő légi háború esetén. Az ala
kuló közgyűlés a Budapest-Salgótarjáni 
Gépgyár és Vasöntő r.t. dalárdájának a 
„Magyar Himnus** eléneklésével ért vé
get. Védd meg családodat, jöjj a Légol
talmi Liga munkatáborába I Saját magá
nak, családjának és nemzetének ellensége, 
ki tétlenül szemléli a békeidők légoltalmi 
munkáját I

A Nemzeti Munkavédelmi Szer
vezet táborozása. Március 4.-én d. u. 
6 órakor az acélgyári Olvasóegylet nagy
termében sereglett egybe a Nemzeti 
Munkavédelmi Szervezet Salgótarjáni 
Csoportja. A meglett hadviselt férfiak 
tömege és katonaviselt ifjabbak sorfala 
zsuffolásig megtöltötte az egyébként is 
óriási termet. Úgy látszott, hogy a régi 
jó idők szelleme tért vissza amikor a 
tartalékosok katonái ellenőrző szemléjére 
vonultak be katonás pontossággal a behí
vónak. Marnó Tivadar alezredes látható 
megelégedéssel jelentette, a szemlélő 
Sille Sándor tábornoknak a salgótarjá
niak közel 700 embert számláló táborlét
számát, A tábornok fegyelmezettsége és 
katonás szelleme a körzet és alkörzet 
parancsnokok hivatottságát és munkakész
ségét tükrözte vissza s amikor a vezetők 
a szemlélő parancsnoki asztal körül helyet 
foglaltak és megkezdődött a szemlé ün- 
nepies műsora, — a fegyelmezettség és 
szervezettség erejéből fakadó tettvágy 
szelleme szállotta meg a sereget. Amily 
elismerés kell, hogy illesse az immár

U| 
sorsjáték!

ÜJ 
reménység I

közel két évtized óta szervező és fárad- 
hatalanul dolgozó Marnó alezeredest — 
ép oly megelégedéssel kell megállapítani, 
apt is, hogy Fabini Henrik acélgyári, 
Schreiner Jenő bányaigazgató, Szente 
László üveggyári igazgató, valamint Tar
nay Kálmán a vasöntő gyári és Farkas 
Árpád a Hungária villamossági rt. üzem
vezető főmérnökei is kivétel nélkül nagy 
megértéssel és önzetlen tevékenykedéssel 
állanak a Nemzeti Munkavédelmi Szer
vezet érdekeinek szolgálatában. Az ün- 
nepies műsort az acélgyári zenekar 
„ Hiszekegy “je nyitotta meg. Horváth 
Károly acélgyári főmérnök mély értelmű 
komoly, oktató és felemelő értekezést 
olvasott fel a munkáról, mint amely foga
lom az egész emberiséget uralja és jel
lemzi, majd Marnó alezredes a munká
nak kémkedőiről tartott előadást, végül 
Sille tábornok emelkedett szólásra és 
frappáns katonás szavakkal kifejezvén 
megelégedését további bizakodásra és 
kitartásra buzdította a tagokat. A sereg 
szemle a Himnusz akkordjaival ért véget.

Sakkhirek. Salgótarján megyei 
város 1938 évi sakkbajnokságát Gáb
riel József nyerte. Második Balázs 
József, harmadik Herceg Péter. 
Az 1938. évi Il-od osztályú bajnokságot 
Jancsár István nyerte, második Kovács 
Ferenc, harmadik Kiss Jenő. A bajnok
ság érmeit és tiszteletdijait a Sakkor f. 
évi február hó 22-én megtartott évi köz
gyűlésén Blanár Sándor alelnök osztotta 
ki a győzteseknek. — A Salgótarjáni Sak
kor f. évi február hó 22 én este az Ipar- 
Testületben 'tartotta évi rendes közgyűlé
sét. A közgyűlés eredményeképen a Sak
kor tisztikara az alábbiak szerint válasz
tatott meg. Elnök: Dr. Tóth Mátyás városi 
I. o. aljegyző, társelnök: Zsiday István 
ipartestületi elnök, alelnök: Blanár Sán
dor ig. tanító, főtitkár: Halácsy József, 
titkár: Bortnyik Károly, pénztárnok: Spiel- 
berger Pál, ellenőr: Kovács Gyula, ház
nagy: Balázs József, ügyész: Dr. Holcsek 
Béla városi tiszti főügyész, számvizsgáló 
bizottsági tagok: Gábriel József, Herceg 
Péter, Mikulik Gyula. — Gábriel József 
városunk Sakkörének agilis vezető tagja 
és kitűnő játékosa Magyarország színei
ben résztvett a nemzetközi feladvány- 
fejtési versenyben s kitűnő eredményével 
Magyarország csapatában a 7-ik helyet 
foglalta el. Magyarország csapata a nem
zetközi feladványfejtő versenyen 4-ik 
lett. Gábriel József kitűnő szereplése 
városunk sakkozói között osztatlan 
örömet és elismerést aratott. — A 
Salgótarjáni Sakkor rendezésében a 
közeljövőben sorra kerül a sakkalosztá
lyok csapatversenye. Mint értesültünk a 
csapatversenyen résztvesznek az Acél
gyári Olvasó Egylet, Hirschgyári Olvasó 
Egylet, Baglyasaljai Bányamunkások Ol
vasóegylet, a Zagyvapálfalvai Üveggyári 
Olvasó Egylet, az S B.T.C. sakkalosztá
lyai, valamint a Salgótarjáni Sakkor 10-es 
csapatai. Valószínű még, hogy a távol
sági viszonyok nehézségeinek leküzdése 
mellett még a Salgóbányai Olvasókör 
sakkcsapata is részt fog venni ezen a 
versenyen. A csapatversenyek részletes 
megbeszélései f. hó 26 án a Hirschgyári 
Olvasó Egylet és a Zagyvapálfalvai Üveg
gyári Olvasó Egylet között megtartandó 
csapatmérkőzés után fognak megtörténni. 
A csapatmérkőzés helye: Hirschgyári 
Olvasókör. Érdeklődőket szívesen lát a 
Kör Elnöksége, A verseny kezdete este 
kb. fél 7 órakor.

A munkáavlazonyok alakulása 
a Tíaza|obbpartl Mezőgazdasági 
Kamara körzetében. A kamarai hir- 
siolgálat jelentése szerint Borsod vár
megye területén a vasgyárak, bányák és 
ipartelepek felvevőképessége révén mun
kanélküliség csak a legszórványosabban 
tapasztalható, ellenben a németországi 
elszerződések okozta tartózkodás miatt 
is nem egy helyen az uradalmak gazda
sági munkáshoz csak nehézségek árán

tudnak hozzájutni. A sommás szerződé
sek kötése folyamatban van s a napszám
bérek általában kedvezőek, egyes helye
ken kissé javultak is. Zemplén vármegye 
szőlővidékein és azokon a helyeken ame
lyek nagyobb erdők és ipartelepek kör
zetébe tartoznak, a munkásság a tél fo
lyamán kielégitően foglalkoztatva volt, a 
többi községekben azonban a mezőgaz
dasági munkásság a telet kereseti lehe
tőség hiányában tétlenül volt kénytelen 
eltölteni. Á meginduló külső tavaszi mun
kálatok azonban a munkanélküliséget re
mélhetőleg teljesen meg fogják szüntetni. 
Abauj Torna vármegye területén a tél 
folyamán bizonyos kereseti lehetősége 
volt a munkásoknak, akik igy szűkösen 
tudtak áttelelni. Heves vármegye terüle
tén a munkások a tél folyamán a létmi
nimumot mindenütt megkeresték. Jelen
leg folyamatban van a sommás szerződé
sek megkötése, amit azonban még min
dig megnehezít a gazdasági munkásoknak 
az a törekvése, hogy Németországba szer
ződhessenek el. A legutóbbi időkben 
egyébként a munkabérek némi emelke
dése észlelhető. Nógrád-Hont vármegyé
ben a munkásság a téli hónapokban min
dig talált munkát. A sommás szerződések 
megkötése több helyütt nehézségekkel 
jár, minthogy a gazdasági munkások el
sősorban Németországba szeretnének el
szerződni. Mindenesetre megállapítható a 
jelentésekből, hogy az aratási és sommás 
szerződések megkötése után Nógrád vár
megyében nem lesz munkanélküli -■

A Somlyótelepi olvasókor if- 
fnsága 1938. évi március hó 20.-án d u. 
5 órai kezdettel a Somlyótelepi olvasó- 
kör helyiségében HAZAFIAS NEMZETI 
ÜNNEPÉLYT rendez.

Március 15.-1 ünnepség a Fő
téren. Március hó 15-én a TESz. ren
dezésében a Hősök szobra előtt Salgó
tarján város közönsége bensőséges lélek
kel áldozott 1848 ^március Idusának hal
hatatlan emléke előtt. A zászlódiszbe 
öltözött Salgótarján méltóképen tükrözte 
vissza azt a bensőséges ünnepi hangula
tot, amely mindenkin erőt vett akkor, 
amikor a római katolikus kör dalárdájá
nak ajkán felhangzott a magyar Hiszekegy. 
Petőfi Sándor „Nemzeti dalát** Friedrich 
Sándor szavalta mély átérzéssel. A bánya
zenekar Pécsy József, „Hazafias dalok** 
c. egyvelegét játszotta tiszta művészettel. 
Az ünnepi beszédet dr. Vilmon Gyula m. 
kir. tisztiorvos mondta, akinek lélekbe
markoló szónoklata átölelte ennek a sokat 
szenvedett és ma még nehéz sorsban élő 
magyarságnak minden baját és reményét 
A magyar nemzet rendeltetése a szabad
ság. Ezt az isteni küldetést töltötte be 
eddig a magyar és ennek a szent kül
detésnek a megőrzésében van feltámadá
sunk hite és bizalma is. A mély hatást 
kiváltó szónoklat után, újból a róm. 
kath. olvasókör dalárdája énekelt Am« 
mer: „Nem, nem, soha**, fogadalomszerü 
dallamai zugiak fel az ajkakon, majd 
Tóth László szavalt nagy hatással. Vé
gül a bányazenekar a Hymnusz imádságos 
hangjaival fejezte be ezt a felemelő és 
március Idusához méltó ünnepséget Az 
ünnepély után a helybeli katonai alaku
latok szivdobogtató kemény diszmenetben 
vonultak el a Hősök szobra előtt

Nyilttér/
A mai naptól kezdve édesanyám, 

Kurdi Istvánná által csinálandó esetleges 
adósságokért felelősséget nem vállalok.

Salgótarján, 1938 március hó 17-én. 
ifj. Kurdi István.

‘E rovat alatt közlőitekért leklöiséget nem 
vállal a Szerk.

Hiszek egy Istenben,
Hiszek egy hazában, 
Hiszek egy isteni őrök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában. Ámen

Csúnya nő 
nincs többé!

A legelhanyagoltabb arcbőrt is 
rövid idő alatt megszépíti a 

világhírű
nagy enyedi

Kovács krém.
Éjjeli használatra kék 1
Nappali használatra sárga / csomagolásban. 

Figyeljen a védjegyre I

Minden 
második 
sorsjegy 

nyeri

A 40-ik magyar királyi osztálysorsjáték 

sokkal jobb nyerési esélyeket nyújt, 
“ért az «j Játéktervet megjavították. 

Egyetlenegy sorsjeggyel nyerhető

Kérjen ui hivata
los játéktervet, 

készséggel küldik 
a fóárasitók.

Minden egyes 
sorsjegynek 

egyenlő a nye
rési esélye I

néhány Aspjrin tobletto .... és o rheumaükus fájdalmak 
szűnnek. maghalé*. fejldjás elmúlik. Az Aspirln tökéletes 
hatásút és régen bevált összetételének állandóságát kólón- 
legee gyártási eltörd* biztosítja, a tabletták valódiságáért 
pedig a rdpréselt -Űayct’ kereszt szavatol Éneikül nincs 
Asplrln-tabletta.

ASPIRIN 
tabletták a ••****•-*• rssutel
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Tavaszi ruhák!

Bányamosgók hírei. A baglyas- 
aljai és pálfajvai bányamozgók március 
hó 20-án, vasárnap, három-három elő
adás keretében bemutatják a hét folya
mán Salgótarjánban is igen nagy sikerrel 
ment, Zágon István színmüvét: MÁRIKÁ-t, 
Gertler Viktor rendezésében, Radó Jó
zsef zenéjével. Főszereplői: Perczel Zita, 
Szepes Lya, Beöthy Lydia, Jávor Pál, 
Juhász József, Hosszú Zoltán dr. Az 
igen élvezetes magyar film műsorának 
kiegészítőiéül „Gálaest az operában** c. 
színes'rajzfilm, „Vidám félóra** című va
riette számok, valamint Magyar és Fox 
világbiradók mennek.

A falusi nép egészségügyi 
kérdései a mezőgazdasági kiállí
táson. A budapesti mezőgazdasági ki
állításon az egyik pavillon a falusi nép 
egészségének kérdéseit világítja meg. Eb
ben a csarnokban az Országos Közegész
ségügyi Intézet bemutatja a tifuszbeteg- 
ség terjedését és megelőzését, a difté- 
ria-védőoltások eredményét, a zöldke
resztes egészségügyi munkát, a magyar 
falu ivóvízellátását és a csecsemőkor sok 
rendkívül fontos egészségügyi ismeretét.

SPORT
SBTC-VSE 1:1 (1:1)

SBTC palya. 500 néző. Biró: Szécsi.

SBTC. Gécy — Blaskovics, Mátrai
— Takács, Túrán, Kecskés — Takács III, 
Koppány, Lukács, Nyerges, Borsányi.

VSE: Eckhardi — Köb! III, Vargadi
— Kohl II, Virág 11, Illés — Drobny, Szc 
rényi, Zenlai, Csaky, Pólyák.

Nyerges az 5. percben egy kavaró 
dósból megszerzi a vezetést. Bár az. SBTC 
fölényben van, mai cincin egyenlít Vác a 
10. percben. Zentai nagy helyzetben Géci 
kezébe fejel. 20 perces tehetetlen bosz- 
szantóan kihasználatlan fölény után a vá
ciak élénk, lelkes játékukkal hazaszorit 
ják a Stécét, a 28. percben Csáki bom
báz mellé, majd Pólyák találja cl a ka
pufa külső tövét, 2 perc múlva Géci 
kifut — kelten lövik mellé, ezt, ugyan
így Zentai ismétli meg a 38. percben — 
igy, lassan érik a gól s a 43. percben 
Virág egyedit 1:1.

A második félidő az SBTC állandó

fölényét hozta. Ennél kihasználatlanabb, 
elfejetlenkcdetlebb fölényt azonban évek 
óta nem láttunk. A tehetetlenség lassan 
idegessé tette a játékosokat (hát még a 
közönségei) kapkodtak, semmi nem sike
rült, lehetetlen és érthetetlen passzok 
nyúzták az idegeket s ennek természetes 
folyománya lelt lélektanilag a mindjobban 
durvuló játék, (amiben Kecskés nagy 
hosszal megszerezte a vezetést.) Vác 5 — 6 
emberrel védekezett — s elvitt egy drága 
pontot.

Az utóbbi évek legrosszabb játékát 
láttuk. A csatársor teljesen csődöt mon
dott. A védelemben Blaskovics állta a 
helyét. Az SBTC rossz volt.

Hogy Vác nem látszott sokkal rosz- 
szabbnak, csak azért volt, mert nem volt 
alkalma ezt megmulatni. Nem jutott hozzá 
a védekezés miatt. így azonban kitűn
hettek (némileg a hátvédei és a kapus).

2548/938.

Pályázati hirdetmény.
Salgótarján megyei város polgármes

tere a város 1938. évi 7,000 kg. Salgó
tarján vasútállomáson vagy ajánlattevő 
salgótarjáni raktárában lehívás szerinti 
részletekben átadandó motalkó szükség
letére nyilvános versenytárgyalást hirdet 

Pályázati határidő 1938. március 
31. déli 12 óra.

Részletes ajánlati feltételek és aján
lati űrlap díjmentesen beszerezhetők a 
polgármesteri hivatalnál.

Salgótarján, 1938. március 10.
Dr. Förster Kálmán s. k. 

polgármester.

Salgótarján m. város 1938. évi billiárd bajnokságát

Nyomdatulajdonos : Végh Kálmán.Nyomatott : „A MUNKA‘‘ nyomdában Salgótarján.

bajnokság érmeit és tiszteletdijait. Salgó
tarján m. város áldozatkész polgárainak 
köszönhető, hogy a verseny végén vala
mennyi versenyző tiszteleldij jutalmazás
ban részesült. Külön említést érdemel 
Jancsovics Károly vendéglős, ki kitünően 
elkészített vacsorájával és a külön kis ét
terem feldíszítésével tanujelét adta ven
déglős szaktudásának és áldozatkészségé
nek. A Salgótarjáni Sakkor elnöksége ez
úton mond hálás köszönetét mindazok- 
nak, akik a verseny erkölcsi sikerét, tisz
teletdijak felajánlásával, emelni szívesek 
voltak.

Halácsy József, a múlt évi bajnok nyerte 
holtversenyben Ender János és Polanecky 
Istvánnal szemben. Mindhárom verseny
zőnek egyformán 14—14 pontja volt, 
azonban az elsőbbséget a múlt évi baj
noknak jobb poén aránya döntötte el a 
javára, mig a második helyet Ender Já
nos ugyancsak jobb ppénj arányával 
nyerte a harmadik helyezett Polanecky 
István előtt, fit három hétig tartó verseny 
hatalmas küzdelmét a fenti eredmények 
mutatják s még a verseny utolsó napjai
ban sem lehetett megállapítani, hogy ki 
nyeri meg a versenyt. A versenyen 16 
versenyző vett részt s valamennyi ver
senyző teljes tudásával küzdött a helye
zésekért. A versenyen meglepetésként 
hatott a múlt évi második helyezett Gás
pár Józsefnek váratlan formahanyatlása, 
kinek ez évben csak a negyedik hellyel 
kellett beérnie, úgyszintén Sajban Rezső
nek, a múlt évi harmadik helyezettnek, 
akinek ez évben csak a hatodik helyen 
sikerült végeznie. Az ifjú gárda legna
gyobb Ígéretének a versenyen Gáspár 
György mutatkozott, ki alaposan megszo- 
ritotla a bajnokságra törő esélyes ver
senyzők győzelmi törekvéseit. A verseny 
legizgalmasabb és a legnagyobb érdeklő* 
dést kiváltó küzdelmét a verseny alatt 
veretlenül vezető Ender és a már egy 
vereséget szenvedett Halácsy vívta meg. 
Kettőjük között folyó, azt lehet mondani 
idegekre menő küzdelem párharcából, 
bajnoki elméhez méltó játékkal Halácsy 
került ki g> őzlesként. A f évi igen ní
vós verseny a Salgótarjáni Sakkör ren
dezésében, a Jancsovics étteremben folyt 
le, melynek végén I. hő 14-én dr. Tóth 
Mátyás, a Sakkőr elnöke vacsora kere
tében osztotta ki az 1938. évi billiárd

A Károly csapat kereszt vise
lésére való igényjogosultság meg
állapításánál követendő eljárás* az 
1840. 926 H- M rendelet szerint: a 
Károly csapatkereszt viselésére való igény
jogosultság ügyében felvett jegyzőkönyv
nek tartalmaznia kell: 1) a harcvonalbeli 
szolgálatot teljesített egyén személyi ada. 
tait: név, születési hely, lakóhely, foglal, 
kozás, szülők neve, 2) kérelmező mikor, 
mely csapattestnél teljesítette a tanúval 
együtt a Károly csapatkeresztre igényt 
nyújtó 12 heti harcvonalbeli szolgálatot, 
illetőleg mikor, hol, mely ütközetben se
besült (sérült) meg. 3) A vallomást tevő 
egyén személyi adatait: név, születési év, 
születési hely, foglalkozás, jelenlegi lakó, 
hely, viselt katonai rendfokozat. Úgy a 
hivatásos, mint a volt nem hivatásos (tar
talékos, népfelkelő) tisztek tanúvallomá
sukat írásbeli nyilatkozatban „becsüle
tükre és lelkiismeretükre1* való hivatko
zás mellett teszik meg, a volt legénységi 
állománybeli bajtársaknak viszont eskü 
alatt kell vallomást tenniök. A vonatkozó 
nyilatkozatot, illetőleg eskü alatti tanú
vallomást a tanuk lakóhelyén állomásozó 
katonai parancsnokság előtt, ilyenek hiá
nyában a községi elöljáróság (városi pol
gármester) előtt kell tenni. Abban a ki
vételes esetben, ha a Károly csapatke
reszt viselésére való igényjogosultság fenn
állását az eset körülményei valószínűvé 
teszik, azonban ez a fentebb körülirt 
egyik eljárási mód mellett sem lenne be
igazolható, a vonatkozó iratok döntés 
végett a honvédelmi miniszterhez terjest- 
tendők fel. A megállapítások egyelőre 
szünetelnek. Hir szerint 1938 április hó 
elseje körűi a kérelmek az illetékes ha- 
lóságoknál újból folyamatba tehetők./

Árverési hirdetmény.
A Salgótarjáni Takarékpénztár ké

zizálog ' üzlet tulajdonos közhírré teszi, 
hogy mindazon zálogtárgyak, melyek zá
logház üzletében elzálogosítva lettek és 
amelyek kiváltási határideje \ 1937. éti 
december hó 31-én lejári és az árverés 
napjáig sem kiváltva, sem megújítva nem 
lesznek, 1938. évi április hó 6-án 
délután 2 órakor, szükség esetén 
folytatólag 1938. évi április hó 7-én dél
után 2 órakor kezdődő nyilvános árve
résen a zálogház üzlethelyiségében el 
fognak adatni.

SSE pálya. 500 néző.

SSE: Prámcr — Kővágó, Vics — 
Misecska, Takács, Manyasz — Tadics, 
Kovács, Tóth, Komenda, v. Majoros.

MESE : Gáli — v. Zagyvái, Kolepta 
— Ktankovics, Molnár, Szabó — Vicsai, 
Hegyi, Sztojka, Szarvas, Báli.

A játékvezető sípjelére rögtön a 
SSE lendül támadásba. Okos, pontos, 
adogatásos játékkal közelíti meg az egri 
kaput, de Zagyvái hatalmas rúgással visz- 
szaveli a támadást Kővágóhoz kerül a 
labda, aki 60 méteres hatalmas rúgással 
küldi vissza a MESE kapuja elé, ahol 
Kovács ügyesen labdára fut és máris a 
SSE egy nullra vezet az első percben. 
A SSE kiváló játékot nyújtó fedezetso
rával teljesen ura a pályának. A 18. p- 
ben Kovács—Tóth összjáték után egy 
Majorosnak szánt labdát Komenda fog 
el, néhány lépést fut vele és a jobb felső 
sarokban táncol a második SSE gól. A 
29. percben Tóth, lő élesen a kapura, a 
labda a kapusról lepattan Kovács elé, aki 
élesen a jobbsarokba helyezi. 3:0. A 42. 
percben v. Majoros gyönyörű félmagas 
beadását az ugró kapus mellett Kovács 
fejeli a hálóba. A 44. percben Kovács

78 1938 vht szám.

Árverési hirdetmény
Dr. Munkácsi Ernő ügyvéd által képviselt 

Magyar Fém és Lámpaárúgyár rt. és csati, traí 
javára 157 P 30 f. tőke és több követelés és járu
lékai erejéig a starjáni kir. járásbíróság 1935 évi 
2299 sz végzésével elrendelt kielégítési végrehaj
tás folytán végrehajtást szenvedőtél 1936 évi de
cember hó 8-n lefoglalt 1465 P becsértékü ingó
ságokra a starjáni kir. járásbíróság 5429 1936 sz. 
végzésével az árverés elrendeltetvén, annak Mát- 
raszöllősön leendő megtartására határidőül 1938 
évi március hó 21. napiénak d. n. 3 órája 
tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt bútorokat, 
s egyébb ingóságokat el fogom adni.

Salgótarján 1938 évi február hó 17 n.
Török Gyula 

kir. jbsági végrehajtó.

Nógrád és Hont k.e.e. vármegyék alis
pánjától.

3833/1938. szám.
'  Tárgy: A 18 éves magyar ál- 

.  lampolgárok bejelen
tési kötelezettsége tár
gyában.

Hirdetmény.
A 7270/1930. M.E. számú rendelet 

alapján a bejelentési kötelezettség szabá
lyozása tárgyában kiadott 132.700/1935. 
B.M. számú rendelet értelmében az 1920 
évben született magyar állampolgárok a 
19 életévükbe lépésüket a folyó év ja* 
nuár havában bejelenteni tartoztak.

Arról szereztem értesülést, hogy a 
szóbanforgó bejelentési kötelezettségnek 
az érdekeltek egy része a fenti határidő 
lejártával még nem tett eleget. Az idé
zett B.M. rendelet értelmében a mulasz
tást elkövetőket pénzbüntetéssel kellene 
sújtani. Az ilyen módon felmerült mulasz
tásoknak pénzbüntetés következménye 
nélküli pótlására — azzal kívánok módot 
nyújtani, hogy a szóbanforgó bejelentés 
határidejét a folyó évben kivételesen már
cius hó 31. napjáig meghosszabbítom.

Figyelmeztetem tehát az 1920 év
ben született magyar állampolgárokat, 
akik a 19 életévükbe lépésüket eddig 
még nem jelentették be, hogy ennek a 
kötelezettségüknek folyó évi március hó 
31. napjáig bezárólag még kivételesen 
eleget tehetnek anélkül, hogy eddigi mu
lasztásukért kihágási eljárás során ők, il
letőleg szállásadóik felelősségre vonatná
nak. A bejelentési űrlapok díjmentesen 
szolgáltattatnak ki. Intézkedés történik 
azonban aziránt is, hogy mindazok ellen, 
akik az említett bejelentési kötelezettség
nek a jelzett határidőn belül eleget nem 
tesznek, a kihágást eljárás hivatalból meg
indítást nyerjen.

A bejelentőlapok városokban a ren
dőrkapitányságokon, községekben pedig a 
községi, vagy a körjegyzőnél vehetők át 
és kitöltés után ugyanoda szolgáltatandók 
vissza. A bejelentési kötelezettség alól 
azok sem mentesek, akik eddig más be
jelentőlapon pl. szüleik b. lapján mint 
családtagok már szerepeltek.

Balassagyarmat 1938. március 3.
Baross s. k.

_________________ alispán.

Az eucharisstikus kongresszus 
eszperantó albizottsága közli, hogy az ál
tala megindított eszperantó levéltanfo
lyamra jelentkezéseket továbbra is elfo
gad a következő elmen: Jézus Szive Szö
vetség Eszperantó Szakosztálya Budapest, 
VUI. Mária ú. 23.’

BÖRBER1 FELÖLTÖK, 
ÖLTÖNYÖK, 

KOSZTÜMÖK 
(száraz 

vegytisztítása 
CSAK

géperejű üzemében tökéletes.
SALGÓTARJÁN. FŐ UTCA 21.

SSE—MESE 5:1 (5:0)
Játékvezető: Leiner (Közép.) 

kiad v. Majorosnak, aki befelé tartva tiz 
méterről éles szögből futtában belövi a 
SSE ötödik gólját.

A második félidőben a beteg Tóth, 
aki időközben meg is sérült, teljesen leáll 
s nem hogy statisztálna, hanem egyene
sen a ^SE akciók ártalmára dolgozik, 
utóbb centeri posztjáról a jobbszélre te
szik ki. A SSE ebben a félidőben is 
fölényben játszik, de a teljesen rosszul 
játszó Tóthon megtörik minden támadás 
és minden lendület. így jutott szóhoz a 
MESE is s néhány formás támadást vezet 
a SSE ellen, melyek közül a 14. percben 
akciójukat siker koronázza és Szarvas 
belövi gólját.

A SSE előző heti játékát megcá
folva pompásan küzdött mindkét félidő
ben s a jó fedezetsor kitűnő labdáival 
etette a csatársort, amely sor a jó labdá
kat góllá is értékesítette. Mindenkit di
cséret illet a csapatból kivéve a máso
dik félidei Tóth-ot. Az egri csapat 
közepes játékot mulatott és csak Zagy
vái nyújtott kiválót.
BSE—DAC 2:2 PBÜSE-PTK 1:1

BLASE—SBTCÜ. hl

APOLLÓ MOZGÓ STARJÁN

19 én, este 7 és 9 ó.,
20- án d.u. 1,3,5,7és9ó.,
21- én, este 7 és 9 órakor

CAMILLE
A VÉGZET ASSZONYA

Kiég: Magyar híradó.

23-án 24-én, este 7 és 9 ó.

MADRIDI EXPRESS
Kiég: FOX HÍRADÓ.

MÉGIS OLCSÓBB A 
HAL, MINT A HÚS! 

Minden pénteken élö-PONTY!
Valamint mátuemü halak ia. Al
kalmakra 3 nappal elŐMta- 
■aa rendelhetők meg, (kívá
natra házhoz szállít) legolcsóbb 
napi árban.

Walaakargar Harmann kalkeraakadő, 
Salgótarján, Óvoda-tér 3- Tel. kőzv. az. 156.


