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Hirdetések milliméteres díj-
szabás szerint A MUNKA

A magyar munka
Irta: Söpkéz Sándor müegyet

Ravasz László püspök, azok
nak az impresszióknak a hatása 
alatt, amelyeket amerikai útja so
rán egy nagy clevelandi acélgyár
ban folyó éjjel-nappali munka lát
tán szerzett ezt mondotta;

A munka nem véletlen, ha
nem legbelsőbb lényege a világ
nak. Egy nemzet halálát jelenti, 
amikor nem tud dolgozni. A jövő 
hőskölteménye: a magyar munka 
megorganizálása. Az elektromos 
energiaszolgáltatásról szóló törvény
javaslat, — amelyet a felsőház bi
zonyos módosításokhoz való hoz
zászólás végett visszaküldött a 
képviselőháznak — csakugyan a 
magyar munka megorganizálását 
célozza, mert ahhoz, hogy az or
szág minden részében megorgani- 
záltassék a magyar munka, szűk-

megorganizálása, 
emi tanar, országgy. képviselő. e 
energia alakjában juttatni a fo
gyasztóhoz, de már ma is igen 
számottevő, körülbelül 30-35 
az emberiség összenergiaszükség- 
letének elektromos energia alak
jában jut a fogyasztóhoz. Termé
szetes, hogy foglalkozik a tudo
mány a más alakban szolgáltatott 
energiák racionalizálásával is, de a 
legintenzivebb módon, éppen az 
elektromos energiagazdálkodással 
foglalkozik. Egyrészt azért, mert 
mint az előbb említettem, ma már 
az emberiség szükségletének mint
egy, 30-35 o/°-át elégítik ki elek
tromos energia alakjában, más
részről pedig azért, mert a technika 
tudományok kijelölték már azt a 
csapást, emelyen ez az elektromos 
energiagazdálkodás racionalizál
ható. Ez a csapás, ez az ut pedig

lag hamarosan törvényerőre emel
kedvén, meggyorsítani, illetőleg 
elősegíteni akar.

Amerikában, ahol mialatt mi 
verekedtünk és pusztítottuk szel
lemi és anyagi értékeinket, dol
goztak és termelték az értékeket, 
ez a nagy energiahálózat már 
nagyjában elkészült. Németország
ban a háborús gazdálkodás likvi
dálása, Franciaországban az el
pusztított területek felu itása, Svájc
ban a háború alatt és különösen 
a háború után tapasztalt nagy 
széninség’folytán ezek az országos 
elektromos hálózatok már java
részt elkészültek és lényegesen 
hozzájárultak * az illető országok 
gazdasági fejlődéséhez.

Nálunk is megindult a fejlő
dés körülbelül 8-10 esztendeje 
modem irányban. Értem ezt ugy, 
hogy a háború előtt, az akkori 
tehnikai tudásnak és gazdasági 
szükségletnek megfelelően épült

városi és községi elosztó hálóza
tok csatlakoznak azokhoz az or
szágos jellegű, nagy vezetékekhez, 
amelyeket rendszerint egy bánya, 
vagy más ipartelepek fejlesztő te
lepei látnak el a szükséges elek
tromos energiával.

A fejlődésnek ebben a kez
deti stádiumában, amikor a mo
dern elektromos energiagazdálko
dás nálunk, még gyermekéveit 
éli, alkotta meg a kormány ezt a 
törvényjavaslatot, egyrészt azért, 
hogy meggyorsítsa, elősegítse ezt 
a fejlődést, másrészt, hogy ez a 
fejlődés olyan irányt vehessen, 
amely megfelel ország egyete
mes gazdasági wdekeinek és szá
mol egyúttal az energiagazdálko
dás ma már világszerte kijegece- 
sedett törvényeivel és végül azért 
is, hogy gondoskodhassék a kor
mány most, amikor még kevesebb 
szerzett joggal kell számolni arról, 
hogy ezek az elektromos müvek

séges az, hogy gondoskodjunk ar
ról, hogy az ország minden részé
ben rendelkezésre álljon a magyar 
munkához szükséges energia. A tu
dományos technika rohamos fe,‘lö-

az: építeni lehetőleg az ősenergia 
lelőhelyén nagy elektromos cent- 
rálékat, ezekből drótokon átvinni 
az energiát lehetőleg nagy távol
ságra, szétosztani ott lehetőleg nagy

apró kis telepek, amelyek a ma
guk idejében jók és korszerűek 
Voltak, de ma elavultak, kezdenek 
lassankint egy nagy hálózatban 
egyesülni. A kis telepek táplálta

idővel az állam birtokába juthas
sanak, illetőleg, hogy az állam va
lamikor, későbben, az elektromos 
energiagazdálkodásban tevé
kenyebb részt vehessen.

A kormány és az agrárhitel.
dése az utolsó félszáz esztendőben 
arra tanított* hogy az ország min
den részében szükséges energia- 
minnyiségeket csak ugy tudjuk 
mindenki számára hozzáférhetővé 
tenni, ha gondoskodunk arról, hogy 
azok a nyers energiakészletek, 
amelyeket a természet bölcs előre
látással felhalmozott a föld belse
jében, vagy amiket megtalálunk a 
leeső vizekben és a szél erejében, 
átalakítjuk elektromos energiává és 
ezután a vékony drótokon elvisz- 
szük oda, ahol munkára, energiára 
szükség van. Ez a magyarázata 
annak, hogy ma a világon minde
nütt foglalkoznak az elektromos 
energiagazdálkodással. Még nem 
sikerült ugyan az emberiség egész 
energiaszükségletét elektromos

vidékeken, vagy egész országré
szeken és felhasználni azokon a 
vidékeken, az illető vidék lehető
leg mindennemű energiaszükségle
tének kielégítésére.

Ilyen telepek keletkeztek ná
lunk már a múltban is és a szük
séglet fokozásával, meg az elek
tromos gépek és szerkezetek tö
kéletesítésével ezek a telepek foly
ton növekedtek. Növekedtek a te
lepből kiinduló drótok is, amíg 
ezek a drótok összeértek és min
den tervszerűség, minden kényszer 
nélkül lassanként létrehozták egyes 
országrészekben, vagy egyes vi
dékeken ezt az összefüggő elek
tromos hálózatot. Ez a tehnikai és 
egyúttal gazdasági feladat, amelyet 
ez a törvényjavaslat előrelátható-

Gaal Gaszton a vigadóbeli gyűlésen is
mertette az „Független Kisgazdapárt" 
gazdasági programmját és ennek során 
azt sérelmezte, hogy a mezőgazdasági hi
telválságot a kormánynak enyhíteni nem 
sikerült. Szerinte nem elegendő az, hí My 
a gazdák a vidéki pénzintézetektől mé
regdrága rövidlejáratu kölcsönt kapnak, 
hanem a kormánynak kötelessége a gaz
dák részére a bankoknál hosszúlejáratú 
kölcsönöket kieszközölni, — mint ö mon
dotta — a bankokat ilyen hitelnyújtásra 
az államhatalom erejével rclkényszeri- 
teni. Gaál Gasztonr.ak száz százalékig 
igaza van abban, hogy a mezőgazdaság 
hitelválságát csakis hosszúlejáratú, tör- 
lesztéses kölcsön nyújtásával lehet meg
oldani. Ez azonban nem az ő saját kü
lön igazsága, hanem konyhabölcsesség,

amelyben minden értelmes ember meg
egyezik. A magyar kormány valamennyi 
tagja ennek tudatában van és már évek 
óta hirdeti ezt az elemi igazságot.

Csakhogy az igazság hirdetésétől 
annak megvalósitásáig nagyon hosszú és 
göröngyös az ul és Gaál Gaszton abban 
a kényelmes helyzetben van, hogy a kri
tikus szemüvegén keresztül szemlélheü, 
hogyan járja végig a kormány ezt az 
utat és mennyire nem képes a célt el
érni. Nem pedig eddig Azért, mert en
nek leküzdhetetlen akadályai vannak. 
Hosszúlejáratú hitel számbavehető meny- 
nyiségben és összegben idehaza a bel
földön nem teremthető. Egyszerűen, 
mert kevés a tőke és a tőkeképződés 
igen csekély és lassú. Ha erre azt mondja 
Gaál Gaszton, hogy a kormány kénysze-

„A MUNKA" TÁRCÁJA

A KOSZORÚ.
Luby Károly elbeszélése.
A magas Tátra hegyormai közül 

épen akkor bukott fel a nap, midőn vág- 
meHéki udvarházunk fehér, tágas torná
cában a kopók nyugtalan csaholása köz
ben, vadászfegyveremet tisztogattam.

Később a reggeli után vállra vetett 
fegyverrel, kedvezd előjelek között, a 
fenyves hegyoldal felé tartottam.

A ködülte völgyekben még csak 
gyengén derengett az őszi napsugár és 
ha a felső légrétegekbert itt-ott áttörte a 
gomolygó felhőt a nap, aránypiros sugár
ból koronát tűzött a zordon, néma, ko
mor hegyormok kimagasló csúcsaira.

A kod, a kárpáti völgyek ezen hi
deg sűrű, fátyola lassan eloszlott s a pá- 
zsitos hegyoldal, a rét es a völgy min
den fűszála, virága vidám, harmatgyön
gyös csillogással üdvözölt.

A hegyoldalon, melyről a legszebb 
kilátás nyílt a Vágvölgyére, megállottám. 
A hegy lábánál, zugó, sebes folyású Vág 
sötétkék esi Hamu kristályos vizén nesz
telenül vonul lefelé egy-egy óriás fenyő
szálakból Összevált vizí jármű a tutaj, 
melynek kormánylapátját tartó, szélesvállu 
erős emberéfr teljes érővel lapátolják a 
hullámos vitet, hogy a sebesen illanó 
jármüvei mindig a rohanó ár sodrában 
tarthassák.

Pár pillanatig' még láthafbm ezt at

érdekes képet azután elnyeli a ködös 
távol.

A nap följebb-följebb emelkedik a 
láthatár fölé és a bérces táj más szint 
ölt. A lég tisztul és tükrözésétől a látha
tár tágul. A ködlepte fenyvesek, a me
redek hegyoldalak, a völgyek mélyén el
rejtett falucskák előtünedeznek és szín
nel, élettel töltik meg a tájképet.

A távoli erdő, bérc, sötétlő kék 
színe, fátyolszerü világoskék derengésbe 
megy át, míg a nagyobb hegyormok ha
tározott, de világosabb ibolyaszint váltanak.

Körülöttem a múló Ősz bágyadó 
fénye, gyöngülő napsugara és hideg, sürü 
harmatcsillogása van. Szivemben nyuga
lom,' béke és az a meghatottság, amit a 
búcsúzó ősz mélabus hangulata Szül.

Most egyszerre a távoli falvacskák 
harangjai megcsendülnek és reggeli imára 
szólítják a hívőket. A kisharangok ösz- 
.xzeolvadó, tisztacsengésü zenéje bércröl- 
bércre száll s a havasi legelők nyájőrei 
mély áhítattal térdre borulnak és egy
szerű buzgó imájok a kis harangók sze
líd, zengésével röpül fel az Ur zsámo
lyához.

A nagy természet szabad, fenséges 
templomában* megihletten, szivemre tett 
kézzel tekintek én is fölfelé... és el
nyomott, kirabolt hazámra gondolok.

Ezen ünnepélyes hangulatban le
mondok a vadak üldözéséről, szeüdebb 
munkába: virágszedésbe fogok.

A hegyoldal virággal volt födve. 
A sok virág harmafgyöngyö* szemecs- 
kéivel üdén hhrólag kacérkodva tekinge

tett felém és mind, de mind illatnyelven 
csilingelte: gyüjts össze, fonj koszorúba 
minket, és övezd körül gyönge szirma
inkkal a te virágodnak, a te büszke ró
zsádnak tiszta, fehér homlokát Mi sze
relemmel árasztjuk el szivét s ha eddig 
nem szeretett, ezután szeretni fog téged.

Ezt suttogta nekem a sok kis virág. 
Hallgattam a gyönge virágok ked

ves behízelgő szavára és az ősz egyszerű 
virágait csokorba szedve, leereszkedtem 
a völgybe, ahol a Vág gyöngyöző hab
jaiban megfürÖszlém a virágot és na
gyobb örömmel vittem haza, mint bár
milyen vadász-zsákmányt

Midőn rezgő nyárfákkal körülvett 
udvarházunk kertjébe léptem, szép hú
gaim a rózsák tisztogatásával foglalkoz
tak, de rögtön félbenhagyiák a munkát, 
amint engem a nagy csokorral közelíteni 
láttak. Érdeklődéssel, csodálkozva sietlek 
elém, mert reájok nézve meglepetés volt 
az, hogy a mezők vadja helyett a me
zők virágait hozom haza. Szótlanul, für- 
késző szemekkel tekinígettek majd rcám,1 
majd a kerti asztalra telt nagy mezei1 
virágcsokorra. Végre is menyecske hu-1 
gomból kitölt a kíváncsiság és 
tudni akarta, hogy kinek szántam a sok 
virágot.

Virágot a virágnak, feleltem a kér
désre s halkan, sohajszerüleg hozráte- 
vém: az én virágomnak. '

Ahl Tehát már van virágod. Kér- 
dék meglepetten egyszerre.

— Hogy szereted, azt sejtem, mert 
minden sóhajod feléje száll szólt sopán
kodva a menyecske.

— És mi a neve? Folytatta fag
gatva a fiatal asszony.

— Tud-e főzni, sütni, varrni, hí
mezni? Jó-e, engedelmes-e, kedves-e? 
Szerény mint az ibolya, vagy pedig büszke 
mint egy rózsa?

Ily kérdések özönérc kellett hirte
len választ adnom. Miután kíváncsiságu
kat kielégítem és válaszaim után hölgyem 
alakjában Ízlésüknek megfelelő eszményi 
alakot nyertek,jókedvvel kezdték ren
dezni a sok virágot és szorgos kis kezeik 
között az általam hozott nagy csokor, rö
vid idő múlva a legszebb koszorúvá 
alakult.

Miután a koszorú a sok pompás 
kék virág s a völgyben szedett nefelejcs
től erősen kék színbe játszott, fehér ezüst- 
szegélyü selyem szalaggal kötöttük át és 
gondosan, nedves itatós papir közé he
lyeztük, hogy meftsze tőlünk délen lakó 
eszményképemhez való utazásom közben 
a világ szülét, illatát, báját el ne ve
szítse.

Volna, volna, feleltem a múltra 
gondolva mindig lehangoltabbau.

A vasúton is kitűnő gondom volt 
reá, hogy a koszorú meg ne sérüljön, 
hogy üde és ép maradjon, amíg célhoz 
nem jut.

Midőn az én büszke királynémhoz^ 
az Al öld egyik városába értem és óva
tosan kibontottam a koszorút, kelleme
sen lepett meg, hogy a pompás koszorú 
minden virága oly üdén mosolygott reám, 
mintha mindegyik külön-külön akarta
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ritse rá a bankokat ilyen hosszúlejáratú 
hitelezésre, ugy ezzel a kényszerrel a 
kormány egy csapással agyonütné a ta
karékbetétek képződésének lehetőségét. 
Mert egyetlen egy betevő nem lesz, 
aki a bankra bízza megtakarított pénzét, 
ha ki van téve annak a lehetőségnek, 
hogy a bank ezt a pénzt 25—35 esz
tendőre, vagyis hosszulejáratra kihite
lezni kényszerül Hogy mennyire kelt 
vigyázni az ilyen kényszerintézkedésekre 
azt világosan megmutatta a múlt év ok
tóberében beállott igen nagy betételvo
nás, az a bizonyos „tőkemenekülés**, 
amely legalább száz millió pengőt vont 
ki a bankoktól és takarékpénztáraktól 
arra a kósza hírre, mintha a kormány 
építkezések céljából igénybe akarná 
venni a betétek bizonyos százalékát. 
Megindult a tőkemenekülés és ha a 
bankjaink nem lettek volna oly erősen 
felvértezve, ugy ez a nagy betételvonás 
komoly pénzügyi fennakadásokra, eset
leg összeomlásra is vezethetett volna. Ar
ról tehát szó sem lehet, hogy a banko
kat reákényszeritsük rövidlejáratu beté
teik és hiteleik évtizedes hosszúlejáratú 
kihelyezésére. Egyéb tőkeforrás pedig 
Magyarországon nincsen.

Maradna tehát a külföldi kölcsön- 
azerzés, Igen ám, csakhogy ma a világ 
valamennyi tőkepiaca elzárkózik a zá
loglevelek vásárlásától és igy magyar zá
logleveleket sem lehet a külföldi piaco
kon eladni, hiába bocsátanák ki azokat 
a magyar bankok. Hogy a hosszúlejáratú 
agrárhitel e bedugulása világszerte súlyos 
baj, amelyet még a leggazdagabb orszá
gokban sem tudtak orvosolni, azt igazolja 
a nagy államok kormányainak az a tö
rekvése, hogy az agrárhitelt nemzetközi 
összefogás utján valamiképpen meg le
hessen oldani és e végből már tárgyalá
sok folynak egy nemzetközi agrárhitel
intézet alapítására. Ha tehát a hatalmas, 
nagy és gazdag államok sem tudták ed
dig leküzdenni a hosszúlejáratú agrárhi
tel problémájának nehézségeit, ugy igaz
ságtalanság, sőt talán könnyelmű szem
rehányás hibáztatni a magyar kormányt 
azért, hogy a mi kis szegény országunk
ban ezt a súlyos világproblémát a ma
gunk csekély erejéből nem tudta dűlőre 
vinni Persze a népgyülések lobbanékony 
légkörében, amikor a panaszok-panaszra 
halmozódnak és az .emberek higgadt tisz
tánlátását az elkeseredés elhomályosítja, 
ilyen higgadt megfontolásra és mérlege
lésre nem kerül a sor.

Annál inkább lett volna köteles
sége a tanult vezérnek Gaál Gasztonnak 
reámutatni arra, hogy a kormánynak esz
tendők óta legbuzgóbb törekvése, az ag
rárhitel körül mutatkozó bajokat, ameny- 
nyire lehet, enyhíteni és minden igény
bevehető és elérhető eszközökkel átme
netileg pótolni a hosszúlejáratú hitel vi
lágszerte jelentkező hiányát. Hiszen azok 
a különféle hitelakciók, amelyek miatt

a kormányt a városi polgárság, az ipar, 
kereskedelem ’és szabad foglalkozású la
kosság oly éles támadásban részesített és 
részesíti még ma is, valamennyien azt a 
célt szolgálták, hogy a mezőgazdaság ré
szére emberséges hitelt juttasanak. Eb
ben a szellemben született meg a több Ízben 
ismételt exporthitel, ezt a célt szolgálta a 
földreiojm finanszírozása végett lekötött 
svéd gyufakölcsön és a sok speciális 
mezőgazdasági hitel. Eltekintve az arány
lag csekélyebb összegű kisipari hitelről, 
valamennyi egyébb hitelművelet, amelyet 
a kormány, vagy az állam számlájára 
közvetlenül vagy pedig közvetve a ban
kok és külföldi pénzcsoportok utján kez
deményezett és bonyolított le, kizárólag 
éppen a mezőgazdaság céljait szolgálták 
és a gazdaközönség javára váltak.

A mezőgazdasági érdekeltségen kí
vül álló valamennyi egyéb termelési és 
foglalkozási ág, mily gyakran vádolja 
ezért egyoldalú agrárizmussal a magyar 
kormányt, amelynek bűnéül rójják fel, 
hogy a közpénzekből származott felesle
geket csaknem teljesen a mezőgazdasági 
hitel céljaira fordította és ezzel megszegte 
azt a szabályt, hogy hosszúlejáratú beru
házásokat és hiteleket csak külföldi köl
csönpénzből szabad végezni. De a kor
mány mégis vállalta ezt az ódiumot, mert 
tudatában volt annak, hogy a mezőgaz
daságot súlyos helyzetében hitellel támo
gatni fontos nemzeti érdek.

Ha tehát Gaál Gaszton igazságos 
és tárgyilagos lett volna, ugy nem lett 
volna szabad az agrárhitel kérdésének 
taglalásánál elhallgatni azokat a tényeket 
és eredményeket, amelyeket a mezőgaz
dasági hitelválsággal való folytonos és 
szívós küzdelmében a magyar kormány 
felmutathat Abban azután nem a kor
mány a hibás, hogy a magyar földbirtok 
kisebb felerészében erején felül adósodott 
el. A magyar földbirtok hatvan százaléka 
még mindig adósságmentes, ugy hogy az 
eladósodás általános arányszáma talán 
egész Európában még mindig nálunk - a 
legkedvezőbb. De azt is nagyon jól tudja 
Gaál Gaszton, hogy a kormány éppen 
most foglalkozik a legbehatóbban az -el
adósodó földbirtokok tehermentesítésével 
és hogy erre a célra nemcsak a gvufa- 
kölcsönből megmaradt milliókat, hanem 
még egyéb időközben szerzett összegeket 
is fog már a legközelebbi jövőben fel
használni.

Gaál Gaszton, ha a tárgyilagos igaz
ságot hirdetné, ekként szólott volna: „A 
hosszúlejáratú agrárhitel világszerte pusz
tító válsága nálunk is fennáll annak el
lenére, hogy a magyar kormány minden 
lehetőt elkövetett ennek a válságnak az 
enyhítésére. Fogjunk hát össze mindany- 
nyian e bajok leküzdésére!" De Gaál 
Gaszton nem ezt tette, hanem ugy állí
totta be a dolgot, mintha egyfelől a me
zőgazdaság hitelválságának a magyar kor
mány gazdaságpolitikája volna az oka és

volna nekem eszményi virágnyelven mon
dani: bár messzire eltávoztunk szeretett 
szülőföldünk szép határaitól, fájdalmat, 
hervedást, honvágyat nem érezünk, mert 
tudjuk, hogy bájos testvérünk tiszta, hó
fehér, büszke szép homlokát fogjuk még 
ma ékesíteni Az a tudat, hogy az ő 
csókjai és az ő szerelő kebelén fogunk 
elhervadni, boldoggá tesz minket Én pe
dig dobogó szívvel vittem a virágot a vi
rágnak, hanem az én virágomnak, az én 
büszke rózsámnak csak tövisei vannak 
számomra és igy az ékes koszorút, lova
glás hódolatom jelét, élném fogadta.

A visszautasítás, a mély megaláztatás 
és a csalódás megrendítő hatása alatt 
egy forró könnyet ejtek a még mindig 
eleven, üde színekben pompázó koszo
rúra. Ezen könnytől a koszorú minden 
virága, mint a dérütött falevél, egyszerre, 
hervadásnak indult és hervadt, eisárgult,* 
elszáradt. Rövid idő múlva a koszorú 
már csak zörgő haraszt volt.

Miután a visszautasítással életem 
célja elveszett és reám nézve az élet üressé 
és tartalmatlanná vált, nem mentem töb
bet vissza szülőföldem vadregényes he
gyei közé, hanem földönfutóvá lettem. 
Halálos sebével a vad a rengetegbe fut, 
én a zajló életárba merültem el, hogy 
sértett önérzetem kiáltó szava az élet 
vásári zajába ne hasson ugy a szivemig.

Az elszáradt koszorút, mint sze
relmi bánatomnak a fájdalom forró köny- 
nyülvel megszentelt jelét, magammal vi- 
vén, kegyelettel őriztem addig, amíg egy 
éjjel álmomban egész üde harmatgyÖn- 
gyös pompájában meg nem jelent előttem 
a szekrényben féltve őrzött koszorú.

Ezen alkalommal a koszorú minden 
virágának kelyhe megnyílt és a sok apró 
virágszájacskából andalító, csodaszép bű
bájos dallamok hangzottak el.

Ilyen bűbájos dallamok ébren csak 
a legnagyobb költők szivében zsonganak.

Ahogy a csodás dallamárnak vége 
lett, egyes virágszálak kiváltak a koszo
rúból s a szivembe szállva, csodálatos, 
zengő, halk virágnyelven arra kértek, 
égessem el a koszorút, hogy a visszauta
sítás fájdalmas emlékétől megszabadulva, 
felhő alakjában visszatérhessenek szülő
földjükre, kedves völgyeik szeretett bér
ceik közé.

Megszántam a kis virágokat s hogy 
a honvágy és a visszautasítás érzete ne 
gygtörje, egy csillagvilágos éjszakán a 
hegy tetőre mentem, ott az elmúlt nyár 
hervadt virágaiból egy kis máglyát rak
tam, arra illesztém az elszáradt koszorút 
és meggyujtottam a máglyát

A láng hirtelen fölcsapott s a ko
szorú pár percig élénk ’ piros lánggal lo
bogott Mereven néztem a lángba és igy 
tisztán láttam, hogy a koszorú végső fel- 
lobbanásából egy fénysugárból megalko
tott bájos tündérilény fejlődött ki. Szent 
áhítattal némán néztem az égi jelenést 
és csodálattal, meglepetéssel veszem észre,< 
hogy a fényalak dusfényt sugárzó homlo
kát az én visszautasított, üde, kékbe ját
szó, fehérszalagos koszorúm köríti

Az istennőnek látszó fényalak las
san, ünnepélyesen, komoly méltósággal 
emelkedett a tiszta ég felé, míg végre a 
csillagsugaras égbolton fénye a csillagok 
fényével elvegyült és az alak eltűnt

mintha másfelől a kormány ölhetett ke
zekkel nézte volna ennek a krízisnek az 
elharapózását. Ez lehet talán alkalmas 
taktika a pártprogramm népszerűsítésére, 
lehet talán a pártpolitikus tendenciózu
san aláfestett, tetszetős féligazsága, de 
felelős kormányférfiu nem követheti őt 
ezen az utón, amely fejjel egyenesen a 
falnak visz.

A polgári munka.
Kállay Miklós kereskedelemügyi 

államtitkár, akit a budapesti Belvárosi 
Polgári Kör elnökévé választolt, tegnap 
este elnöki avató beszédet ihondott, 
amely megérdemli, hogy az események 
rohanó árjában mellette egy percre meg
álljunk. Az államtitkár a polgárság hiva
tását és szerepét vázolta a gazdasági 
válság leküzdésében. Való igaz, hogy a 
polgárság két malomkő között őrlődik. 
Egyfelől a szocializmus nemzetközi tanai 
iparkodnak aláásni a polgári öntudatot, 
másfelől a nagy kapitalizmus hatalmas 
gazdasági erejével mindjobban kiszorítja 
a polgárságot az önnálló gazdasági te
vékenységből és kényszeríti bele a sza
bad gazdasági alanyokat a maga érdek
körének szolgálatába. Ezért joggal mond
hatta Kállay Miklós, hogy a polgárság 
elhelyezkedése ma rendkívül nehéz. De 
egy nagy ereje mégis megvan és pedig 
hz, hogy sem a kapitalizmus, sem a 
szocializmus nem tud a polgárság nél
kül megélni, mert mindkettőnek mellőz
hetetlenül szüksége van a polgár gazda
sági tevékenységére. Ez alatt elsősorban 
azt kell érteni, hogy a po'gári munka, 
vállalkozás, termelés nélkül a munkásság 
nagy része nem tudna elhelyezkedni, 
másrészt pedig a nagy kapitális zlikus 
üzemek a maguk fogyasztótáborának leg
szélesebb rétegeit éppen a polgárságban 
találják meg. Hozzá tehetjük ehhez még 
azt is, hogy a magyarországi polgárság
nak legerősebb fenntaró oszlopa a vá
rosi polgárság, mellett a vidéki gazda
tábor, amely legnagyobb erőssége egy
felől a magántulajdonra alapított gazda
sági rendnek, más részről pedig a nemzeti 
gondolatnak, szemben a nemzetköziség 
közös tanainak híveivel. Ha tovább fűz
zük ezt a helyes megállapítást, ugy 
hamarosan reá kell jönnünk, hogy a 
magyar földmunkásnak és a mezőgazdasági 
népességnek általában ugyancsak a pol
gárság táborában van a helye, mert a 
mezőgazdasági üzemben, amint ezt a leg
nagyobb szocialista tudósok is rég fel
ismerték, nincsen helye a szakszervezeti 
alapon való gazdasági szervezkedésnek, 
már csak azért sem, mert a mezőgazda
ságban a munkabér nem kizárólag pénz
beli fizetésből áll, hanem természetben 
való ellátásból is, amely különböző vi
dékenként annyira különböző az igé
nyek sokfélesége folytán, hogy azt le
hetetlenség volna szakszervezeti kollektív 
szerződésekben szabályozni. A mező
gazdasági népesség tehát igenis a polgári 
rendbe tartozik és nem aproletárságsorába.

Mindezek alapján helyesen jelölte 
meg Kállay Miklós államtitkár, hogy a 
polgári gondolat érvényesülése csak 
nyugodt polgári fejlődés mellett képzel
hető el, aminek előfeltétele pedig a biz
tosított rend és a konszolidáció. Hogy az 
ország többsége, sőt a főváros lakos
ságának túlnyomó része is a polgári 
gondolat érvényesülésétől várja a bol
dogulást, szemben különböző felforgató 
törekvésekkel, azt csattanóan bizonyította 
a fővárosi választások eredménye, ame y 
a polgári pártok igen nagy többségével 
végződött, amivel szemben a szociál
demokrata párt, tehát az antikapitalisz- 
tikus irányzat csak erősen megritkult so
rokkal vonul be a budapesti városházára. 
A gazdasági válságból való kiutat is vé
gül csak a magyar polgárság fogja meg
találni, mert külső beavatkozással lehet 
ugyan esetleg pillanyatnyi segítséget 
hozni, de állandó eredményt és boldo
gulást csakis a polgári munka és a munka 
alapján kifejlődött termelés hozhatja 
meg. Persze ennek előfeltétele az, hogy 
a polgárság a maga józan megfontolt
ságával rekessze ki a gazdasági kérdések
ből a politikát és ne üljön fel azoknak 
a népszerű jelszavaknak, amelyek mézes
mázos ígéretekkel szeretnék el tántorí
tani a polgárságot a higgadt megfonto
lás politikájától, de amely Ígéretek be
váltására a jelszavak hirdetőjének nincsen 
se módja se hatalma. A magyar jövő a 
polgárság jővője. Ebben a tudatban őrizze 
meg a magyar polgárság polgári önérzetét 
és a maga munkájával bizonyára meg fogja 
alapozni az ország anyagi boldogulását.

Pályi Pál főispán 
távozása.

A Budapesti Közlöny február 14- 
iki számában jelent meg a közlemény, 
hogy buzgó és eredményes szolgálatainak 
elismerése mellett főispáni tisztségének 
viselése alól felmentetett és részére a II-od 
osztályú Érdemkereszt a csillaggal ado- 
mányoztatott — Pályi Pál ezelőtt öt évvel 
foglalta el a főispáni széket öt ide fe
letteseinek bizalma hívta és tisztviselő 
társainak szeretete kísérte. Egyike volt 
azoknak a főispánoknak, akik a várme
gyei közigazgatási szolgálatot ízigtvérig 
ismerték és Kezdettől fogva szolgálták. 
A megszállás előtt Hont vármegyét, majd 
később a Nógráddal egyesitett vármegyé
ket, mint főjegyző szolgálta s ugy itt, 
mint főispáni működése közben mindig 
kidomborította mélységes hazaszeretetét, 
megértését és az eseményekkel szembeni 
higgadt megítélését

Szeretettel foglalkozott az iroda
lommal s mint a Madách társaságnak 
tagja maga is kedves novellákat Íroga
tott. Kulturális téren a vármegyei mú
zeum, a közművelődési tanács, a falu
fejlesztés ép ugy érdekelték, mint a 
cserkész és leventeintézmények kultusza.

Eleinte ugy értesültünk, hogy/ a 
főispáni székből saját elhatározásából tá
vozó Pályi Pál elhagyja vármegyénket, 
azonban örömmel vesszük tudomásul, 
hogy rendkívül rokonszenves egyénisége 
továbbra is közöttünk fog maradni s a 
jól megszolgált nyugalomban is altuista 
és közérdekű társadalmi intézmények 
keretében fog közreműködni a szebb, 
magyar jövő érdekében.

Utóda a főispáni székben runyai 
dr. Soldos Béla ny. Borsod-gömöri fő
ispán lett, akinek a városunkhoz közél- 
fekvő Kazár községben van földbirtoka. 
Egyénisége és a közigazgatásban eltöltött 
évtizedes munkássága garancia arra, hogy 
magas állását vármegyénk és szükebb 
hazánk: városunk sok-sok, gazdasági, 
szociális és kulturális kérdéseinek meg
oldására lógja felhasználni —

Lapunk szerkesztőségének és ol
vasótáborának nevében mély tisztelettel 
köszöntjükl

Hirek éskülönfélék
Ham váz ó szerda. Nehéz a köz

gazdasági helyzet, mert talán az önző 
kartellek akarják igy. A magyarság lel
kiereje még viaskodik a fojtogató mate
rializmussal s megpróbálja a farsangot 
kihasználni, szerényen és sokszor éhesen. 
— A látszólagos jókedvre jeges szélként, 
kijózanítóan hatnak azonban ahamuthintő 
papnak szavai: hfemento... emlékezz 
ember, por voltál és por leszel. — Bár 
ne csak a mindennapi kenyérért nehezen 
küzdő, egyszerű népnek a lelke reagálna 
e nagy igazságra, hanem a pénzhatalmak 
mindent üzletnek tekintő, ridegen kalku
láló eszét is felrázná a ledorongolt lelki
ismeret és szociális méztől csepegő sza
vak helyett, az embertársi, magyar test
véri érzés nyújtana gyakorlati segítséget 
a süllyedő magyar hajó utasainak. Ki 
tudja, hogy a nemzetiségünket fenyegető 
rabló államok keze nem találta e meg 
azt a kezet, mely a belső közállapotok 
lezüllesztésével segíti a békediktáló hó
hérmunka befejezését! Nagyböjti, szomorú 
téma ez, ha azonban a „mementó" szelleme 
megérint, lesz feltámadás, de akkor ne 
felejtsünk el visszafizetni!

Kérés Salgótarján város tár
sadalmi egyesületeihez, Évről-évre 
nagy nemzeti ünnepünk: március 15-nek 
ünneplése városunkban egészen elapró
zódik. Hogy az ünnepség impozáns mé
reteit és egységességét megőrizzük, illetve 
biztosítsuk, ez évben városunk központi 
ünnepségét fölkérésünkre a MANSz sal
gótarjáni csoportja rendezi meg. Kérjük 
az összes egyesületeket, hogy a távoli te
lepek és iskolák kivételével külön már
cius 15-iki ünnepségeket ne tartsanak, ha
nem a MANSznak a Katholikus Kör 
nagytermében d. e. 11 órakor tartandó 
ünnepségén testületileg vegyenek részt. 
Bővebett a falragaszokon.

A TESz kerületi Elnöksége.
A Salgótarjáni Iparié etfilei 

által f. évi február 1-én tartott műsoros 
estélyen, a múlt számunkban közölt ki
mutatáson kívüli felülfizetések: 
Czeixlcr Artúr 5 P. és Friedler Samu 20 P,
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Minisztiei eltimerés és kö- 
sxönet, A m, kir. vallás és közoktatás
ügyi Miniszter a Rimamurány-Salgótar- 
jáni Vasmű R. T. Vezérigazgatóságának 
a salgótarjáni acélgyári és salgóbányai 
társulati iskolák szegénysorsu tanulóinak 
az 1930-31-ik iskolai évben juttatott díj
mentes tankönyv és írószerekért és ka
rácsonyi felruházás! hathatós támogatá
sáért őszinte elimcrését és köszönetét 
nyilvánította.

A roxsnyói csonka egyházme- 
gye kitüntetett püsp. helynökét Pájer 
Jánost f. hó 12*én meleg ünneplésben 
részesitette Putnok társadalma,*egyház
községe és a magyarrészi plébániák pap
sága. A putnoki hívek érzelmeit és aján
dékát a főpapi jelvényeket nagy kül
döttség élén dr. Hilczmann János pos
tamester nyújtotta át, az értékes láncot 
és a keresztet pedig a papság küldött
sége élén Drescsik János esp. plébános 
közvetlen, szerető szavakkal ajánlott^ fel 
a főpapnak, aki az áldozatos megnyilat
kozásért hálás köszönetét mondott s to
vábbra is azt a krisztusi szerétéiből fa
kadó munkát ígérte, amit lelkiismerete 
eddig is diktált A papság küldöttségében 
Drescsik János somosi esperesen kívül 
résztvettek még: Horváth Gyula kiste- 
renyei, Horváth László k. keszii, Matus 
András tiszaszentandrási plébánosok, si- 
peki Balázs Béla adminisztrátor és Már
kus Lajos helyb. hittanár.

A Róm. Kath. Egyházközség 
a hosszú előkészület után a megalakulás 
stádiumába jutott Holnap (vasárnap) d.e. 
a 10 órai szentmisén vesznek részt a 
hitközség képviselőtestületének választott 
és kinevezett tagjai. Gyülekezés fél 10 
órakor a plébánia udvarán. Szentmise 
után a Róm. Kath. Olv. Körben lesz az 
alakuló első közgyűlés, melyen az eskü
tétel is megtörténik. Közgyűlés után tár
sas ebéd az Olvasókör nagytermében. 
— Örömmel regisztráljuk e hirt, mert 
sok tenni való vár ezen szervre, mely
nek hiányát súlyosan érezte eddig is hit
életi és társadalmi téren sok egyesület 
és a sok ezer hivő. Bizonyára egyetemes 
emberi érdekeket szolgáló nemes elha
tározások színhelye és azoknak gyakor
lati megvalósítója lesz e helyi parlement, 
melynek áldásos működésében föltétlenül 
hiszünk.

Meghívó. A Salgótarjáni Szent 
Erzsébet Róm. Kath. Nőegylet 1931. 
március 1-én délután fél 4 órakor tartja 
a Róm. Kath. Olvasókör dísztermében 
ILI. évi rendes közgyűlését, melyre a 
Nőegylet minden tagját meghívja az El
nökség. Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 
2. A múlt évi közgyűlés jegyzőkönyvé
nek felolvasása és hitelesítése. 3. Jelen 
közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére 
két tag kijelölése. 4. Diszelnök és ügy
vezető elnök megválasztása. 5. Diszelnöki 
megnyitó. 6. Diszelnök és ügyvezető el
nök üdvözlése. 7. A tisztikar, igazgató, 
választmány és számvizsgáló bizottság le
mondása, illetve újra választása. 8. Ügy
vezető elnök ismerteti az Egyesület mun
kaprogramját 9. Főtitkár jelentése a Nő
egylet évi működéséről. 10. Főpénztáros 
jelentése és a jövő évi költségvetés le- 
tárgyalása. 11. Számvizsgáló bizottság je
lentése. 12. Indítványok. Az alapszabály 
8 §. f. pontja értelmében a közgyűlés 
előtt 3 nappal az igazgatóhoz írásban 
bejelentendők. 13. Záróbeszéd.

Knlttzrelőadáaok. Kulturelőadá- 
sok folynak már hónapok óta az üveg
gyárban is, ahol Szente László agilis 
igazgató munkástábora nehéz fizikai 
munka mellett értékes szellemi tevékeny
séget fejt ki.ÍAz előadások vasárnapon
ként megfelelő, tartalmas műsorral a leg
nagyobb érdeklődést váltják ki. E nagy 
kulturmunkában respektábilis munkát vé
gez Sándor József üveggyári tisztviselő, 
aki mint a gyár kulturcsoportjának ve
zető és irányítója a műkedvelő és sza
valógárda közreműködésével az előadá
sokat legszebb keretbe foglalva változa
tos és vonzóvá teszi. Ezért megértésre 
való nehéz munkájáért szereplőivel együtt 
M legnagyobb elismerés illett Elismerés 
illeti a hallgatóságot is, mely a nehéz

anyagi gondokkal tartó napi küzdelem 
és fáradtság mellett a lélek nemesítés és 
ápolására is nagy gondot fordítva értékeli 
és értékelni tudja kulturmunkánkat. Az 
érdeklődés fokozását biztositandó az elő
adások vetített képekkel élénkitetnek. 
Eddig Bóth Gyula, Hunyár Ádám, Kör- 
möczy György, Sztankovits János és Zol- 
nay Ferenc előadók, a hallgatóságot ér
deklő legkülönbözőbb tárgykörből vett 
témák fejtegetésével nagy lendület és ha
zaszeretettel készítik elő a munkástársa
dalmat a szebb és boldogabb jövőre. Kö
vessük a palackgyári dolgozók statuálta 
kultur munkát!

A „Salgótarjáni Sakkor** meg
hívására, Tóth László kecskeméti sakk
mester a „Magyar Sakkvilág** szerkesz
tője, f. év márc. havában sakk előadást 
és szimultánt fog tartani. Ez utón* hívja 
fel a „Sakkor" a sakkbarátok és sakko
zók figyelmét a megtartandó nagyszabású 
előadásra és szimultánra. A szimultánra 
való részvételre jelentkezők, részvételü
ket a „Sakkor" titkárának (Halácsy Jó
zsef, Starján. Főszolgabírói hiy.) f. hó 
végéig jelentsék be. Részvételi dij 50 
fillér. Az előadás és szimultán napja és 
ideje később lesz közölve a „Munkában".

A Szent Erzsébet Róm. Kath. 
Nőegylet által február 7-én az Olvasó
kör helyiségeiben megtartott farsangi tea
estély axsiker és jókedv jegyében zajlott 
le. A figyelmes háziasszonyok közvetlen 
szeretettel fogadták az érkező vendége
ket és helyezték el a stílszerűen konfet
tivel, szerpentinekkel díszített asztalok 
körül. A farsangi teaesté]y iránt nagy 
érdeklődés mutatkozott. Fél 9 után né
hány perccel már minden hely foglalt 
volt az asztalok körül és az egybegyült 
szép közönség kíváncsisággal várta c füg
göny szétrebbenését Elsőnek Nagy Bé- 
láné lépett a függöny elé, hogy finom 
asszonyi lélekkel átérzett és megirt han
gulatos prológusával bevezesse az estélyt. 
Gyula diáknak „Fausztlal Berlinben 
1930-ban" című versét mondotta el és 
ennek a mély érzésekkel teli költemény
nek alapgondolatát választotta prológusa 
kiinduló pontjául. A poétát, aki Fauszt 
doktorral ma a gépek századában a 
nagyváros kavargó lüktető zajában, ro
hanva, hajszolva keresi az emberek kö
zött a — szivet! Ezt a szivet keresem 
én is — mondotta prológusában Nagy 
Béláné. — Azt a szivet ami ma itt ősz- 
szehozott bennünket Ennek a szívnek a 
jóságos melege sugárzott felénk mikor a 
jótékonyság ajtaján kopogtattunk, hogy 
adjatok, segítsetek. Ezt a sok szeretetet, 
melegséget áldozatkészséget szeretnénk 
jó szívvel viszonozni, hogy ma egy pár 
röpke órára, feledve gondot, bút, bajt az 
öröm, a vigság és jókedv tüzeinél adja
nak sziveink egymásnak tálálkozót. A 
prológus megtalálta szivét! A megkapó 
hangulatos bevezető az előadó közvetlen 
kedves előadásmodora egyszerre meghó
dította a közönséget - A hangulat meg 
volt alapozva! Az egyes számok előtti 
rövid de ötletes konferanszokat a közön
ség újabb és újabb tapsokkal honorálta. 
Az estély pesti vendége a kis Lantos Ica 
rutinos játékával kedves hangjával és ki
váló előadóművészeiével nagy tetszést 
aratott. Különösen nagy sikere volt a 
kis őzikéről szóló dalával — ami után 
sokszor a függöny elé tapsolta a lelkes 
közönség. A zongora kíséretet városunk 
kiváló zenésze Hegyi Pál látta el. A mű
sorban a humort, a farsangi bohóságokat 
a vendégszereplő acélgyári műkedvelő
gárda egyrésze, a kiváló Szabó Isten ve
zetésével vitte a színpadra. Két egyfel- 
vonásos bohózatot adtak elő a tőlük 
megszokott ügyes rendezésben és össze
hangolt együttesben, sok szívből fakadó 
kacajt váltva ki a közönség soraiban. 
A műsor után a kongreganista lánykák 
bonyolították le a párolgó teák feltálalá
sát,' maid Gábor prímás zenekarának 
muzsikájára táncra perdült az ifjúság és 
a legjccb hangulatban a késő éjszakai 
órákig maradt együtt. Itt emletjük meg, 
hogy Lantos Ica a budapesti gyermek
színház együttesével nem e hó végén, 
hanem valószínűleg április hó közepén 
fog az acélgyárban vendégszerepelni

Kultarest volt 15-én vasárnap a 
hircsgyári olvasókörben. Örömmel láttuk, 
hogy az utóbbi időben észlelhető nyo
mott hangulat, mintegy varázsütésre 
eltűnt és helyébe az egymásiránti tisz
telettel párosuló fesztelen jókedv lépett. 
Először volt alkamunk üdvözölni a gyár 
uj vezetőjét Tamay Kálmánt, abból az 
alkalomból, hogy namcsak a gyárnak 
műszaki vezetését, hanem a gyár kebelé

ben működő kulturális éstársdalmi ve
zetést is kezébe vette és ennek doku
mentálására ezen kulturestén értékes 
és nagyrabecsülí előadását élvezhettük. 
Előadását — melynek tárgya a technika 
fejlődése volt, a tőle megszokott közvet
lenséggel tárta hálás hallgatói elé. Az 
olvasókör agilis vezetősége is megtelte 
kötelességét Szép műsort állított össze, 
melyet a műkedvelő gárda Egner Rezső 
rendezésében hozott színre. Igen hatásos 
irredenta élőképet mutatlak be bájosan. 
Majd Podhorecz Irénke nagyszerű sza
valatát élveztük. „Az Ágnes" c. egy felv. 
népies tárgyú színdarabot adták elő; 
Géczi Bözsike, Vass Gábor, Fekete Pál, 
Kákonyi Ferencz, Korejcsik Hermann és 
Egner Rezső. Valamennyien derekasan 
megállták helyüket, de mégis ki kell 
emelnünk Fekete Palit, ki a Peti cigány 
szerepében ismét jó színésznek bizonyult. 
Vass Gábor a tökéletes részeges paraszt 
alakításával szintén kiválót nyújtott. A 
szép számú közönség nem is maradt há- 
ládatlan. A szünetekben Majcher Miska 
conferált igen ötletesen, sok derűt váltva 
ki a hallgatóságból. Meg kell még emlí
tenünk a bár csekély létszámú dalárda 
nagyszerű szereplést, melyet Vilezsál 
Antal karnagy sok szakéreltemmel diri
gált. Reméljük, hogy ugy a gyár, mint 
az olvasókör vezetősége részéről hasonló 
kulturális célokat szolgáló és társadalmi 
összetartást célzó összejövetelekben mi
nél gyakrabban lesz részünk Isten 
áldása kisérje munkájokban!

Értesítés. A napokban ismét sza
porodott a bérautók száma városunkban, 
ugyanis Persch Ede az ismert soffőr és 
autószerelő, egy csinos uj kocsit vásárolt, 
mellyel bérfuvarozást vállal, és éjjel-nap
pal a közönség rendelkezésére áll. Tele
fon: 24. Lakás: Kis-utca 6 szám Mayer 
Vilmos fűszeres mellett.

Olcsó csontszinü bntor kézi
munka, faragott feketével; antik arannyal 
díszítve elköltözés miatt eladó. Kifogás
talan. Egy hármasszekrény, egy éjjeliszek
rény, egy ágy, nagy asztal, rádióasztal, 
virágállvány, két fotel, két kerekszék és 
toalett Érdeklődni lehet a Nemti „Han
gya" szövetkezetben.

Értesítés.
F. év márc. hó 1-től kezdve volt 

pékségemet Netzkó Mátyás úrtól vissza
veszem. Amidőn ezt ugy a város, mint 
a vidék t. közönségének b. tudomására 
hozom, kérem, hogy a múltban tapasz
talt nagybecsű támogatásukat részemre 
ezután is biztosítani szíveskedjenek.

Netzkó Mátyás úrral szemben eset
lei fennálló követelésekért semminemű 
felelősséget nem vállalok.

Salgótarján, Fő-u. 20.
Kiváló tisztelettel:

Krajcsovícs Gyula.
A Salgótarjáni Sport Egyeatí- 

let március hó 3-án, kedden este 7 óra 
kor tartja évi rendes közgyűlését az 
acélgyári olvasóegylet nagytermében. 
Ha erre a napra hirdetett közgyűlés 
határozatképtelen volna, akkor azt már
cius hó 11-én, szerdán este 7 órakor 
tartjuk meg, a megjelent tagok számára 
való tekintet nékűl. Választmány.

Vásárnap d. u. 3 órakor a Róm. 
Kath. Olv. Körben vetitettképes, vallásos 
tárgyú előadás lesz.

Gyomor- éa bélzavaxoknál, ét
vágytalanságnál, szorulásnál, felfúvódás
nál, gyomorégésnél, felböíögésnél, szédü
lésnél, homlokfájásnál, hányingernél 1—2 
pohár természetes „Ferenc József** 
kcserüviz alaposan kitisztítja az emésztő- 
utakat. Közkórházi jelentésekben olvas
suk, hogy a Ferenc József vizet még 
a fekvő betegek is nagyon szívesen isz- 
szák és általánosan dicsérik. A Fe
renc József keserű víz gyógyszertárak
ban, drogériákban és füszerüzletekben 
kapható.

BSzKRT — SSE 4 : 1 (2:0) 
Magyar Kupa. A SSE f. hó 8-án játszotta 
első tavaszi mékőzését a budapesti ama
tőrök jelenleg legjobb csapatával. Sajnos, 
a mostoha időjárás miatt és minden ál
dozatkészség ellenére nem sikerült a 
pályát játszható állapotba hozni, úgyhogy 
a csapat minden tréning nélkül volt kény
telen BSzKRT elleni magyar kupa 
meccsét megjátszani. De igy is, szép, 
kombinativ játékával a legteljesebb mér
tékben kivívta a jelenvolt szakkörök el
ismerését. A csapat szorgalmasan foly
tatja tornatermi tréningjeit s március 1-én 
már valószínűleg trénigmeccset játszik, 
A hivatalos saison csak március 22-én 
kezdődik, első bajnoki ellenfél az MVSC.

Meghívó.
A Salgótarjáni Villamossági R. T. 
1931. évi március hó 3*án délután 5 
órakor Salgótarjánban saját helyiségében 
tartandó
XXXVI-ik évi rendes közgyűlésére.

Napirend:
1. Elnöki megnyitó.
2. Közgyűlési jegyző és a jegyzőkönyv 

hitelesítésére 2 részvényes kijelölése.
3. Az igazgatósági jelentés előterjesztése.
4. A felügyelő bizottsági jelentés előter

jesztése.
5. Az 1930. évi zárszámadások előter

jesztése. . '
6. Az évi nyereség felosztása.
7 Az igazgatóság és felügyelő bizottság 

részére a felmentvény megadása.
8. 7 igazgatósági és 3 felügyelőbizottsági 

tag választása.
9. Indítványok.

A közgyűlésen minden részvény 
egy szavazatra jogosít. A közgyűlésen 
résztvenni óhajtók tartoznak részvényei
ket a közgyűlést megelőzőleg legalább 5 
nappal pénzlái unknál letétbe helyezni. 
Az eredeti zárszámadások hivatalos he
lyiségünkben a délelőtti órákban megte
kinthetők.

Salgótarján, 1931. február hó.
Az igazgatóság.

1807/1931. sz.
Hirdetmény.

Közhírré teszem, hogy a Szi'.árdy- 
féle ingatlanból kisajátitott 33 sz. ház
hely lemondás folytán felszabadult és 
igényelhető. Az igényeket a város főjegy
zőjénél 1931. március 3-ig lehet bejelen
teni. Salgótarján, 1931. február 16. A 
polgármester szabadságon: Dr. Figus Bél* 
főjegyző.
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Tavaszi vásár

1 m. magyar chrepdeschín 5’20 P

G. F. B. harisnyák gyári lerakaía

APOLLO MOZGÓ HETI MŰSORA

26. Csütörtök24. Kedd

Nyomatott „A MUNKA“ könyvnyomdában Salgótarján. — Nyomdatulajdonos: Végh Kálmán

Az „U" hajó kapitánya 
Filmregény 10 felv.

Álarcok harc*.
Detektív film 7 felv.

LeánybecsűleL
Fősz.: Olga Cschova.

HennyPortcn válőpörc 
Vígjáték 8 felv.

ind. Karancskeszí 
Kutas 
Lapujtő 
Karancsapátf. 
Karancsalja 
Kár oly akna 

érk. Salgótarján ftér

Gyümölcsfát, rózsát, gyökeres 
szőlővesszőt stb. most rendeljen, hogy 
idejében ültethessen! Unghváry József 
faiskolája Cegléd. Árjegyzék ingyen!

Székrekedés. Közkórházi jelen
tésekben olvassuk, hogy a természetes 
.,Ferenc József** keserüvizet még a 
fekvő betegek is nagyon szivesep isszák 
és általánosan dicsérik.

Építkezni szándékozók akinek 
olcsó téglára és ablakokra, ajtókra van 
szüksége, hihetetlen olcsó áron beszerez
heti szükségletét. Bővebbet a „Munka" 
nyomdában.

4 személyes autómmal fuvaro
zást váialok jutányos áron garázsomból. 

Telmányl István 
főuteza 190.

Járat 
száma 

2 
. 1635 

1630 
1625 
1622 
1617 
1604 
16

Salgótarján Kővár-utca 22 sz.
ház eladó 67'6 Q gyümölcsöskerttel.

Donászy Viktor 
,Magyar Divatáruházábanu SALGÓTARJÁN.

Salgótarján város kö
zönségéhez!

Most, hogy az utca kövezése és a 
járda sok helyen már foganatosíttatott, 
szeretném egy régi tervemet megvalósí
tani. E törekvésemet alátámasztja sok 
lelkes salgótarjáni nő és férfi buzgó igye
kezete és támogatása.

Szeressük városunkat és díszít
sük azt!

Ennek legszebb és legolcsóbb módja

Kész menyasszonyi kelengyék.
Hímzett ágynemüek, ingek. Batiszt és habselyem szoknya és 
nadrág combiné. Színes és fehér hálóingek, csípőszorítók és 
melltartókban úgyszintén Késmárki len és 12 személyes aszlalte- 
, ritők, tftrii)k§zök és lenvásznak nagy választéka.

A legújabb menyasszonyi fátyolok, koszorúk 
és díszvirágok legszebb raktára.

KpphíÜÓj

SZÁNTÓ SÁNDOR 
rádíófizakiUfetébenl

Meghívó.
A Kisterenyei Takarék és Hitek 

bank Részvény társaság
t. részvényeseit van szererencsénk az 
1931. évi március hó 10-én délelőtt 11 
órakor Kisterenyén, az Intézet helyisé
gében tartanod

VII. évi rendes közgyűlésére
tisztelettel meghívni.

A közgyűlés tárgyai:
1. A közgyűlés jegyzőkönyvét hilelcsitő 

2 részvényes megválasztása.
2. Az igazgatóság jelentése a lefolyt üz

letévről. i
3. 4 íeíügyelőbizoltság jelentése.
4. A njérjeg megállapítása és a felment

vény az igazgatóság és a fe-
• lügyelpbizottsá^ risféje.

5- H^t4r9Z4t hpzát^l $ nyereség felosz
tása tárgyában,

6. Az igazgatóság és felügyelöbizottság 
napíbiztosí, bírálati és tisztelet dijának 
a megállapítása,

7. Az alapszabályok 4, 10, 38, 43, 46. 
58, 61 és 65 §-ának módosítása. 
Esetleges indítványok.

^H^fenye, 1931. január hó.
Az igazgatóság.

Tisztelettel közöljük, hogy az 1930. 
évi mérleg és eredményszámfu, y^lamint 
az igazgatóság és felügyelöbizottság je
lentése a közgyűlést megelőző 8 nappal, 
az intézet helyiségében a t részvényes 
urak rendelkezésére áll és az üzlet} órák 
alatt megtekinthető,

A közgyűlésen szavazati joggal az 
alapszabályok 45. §-a értelmében, c<flk 
azon részvényes bír, akinek részvénye 
a közgyűlést megelőzőleg 5 nappal előbb 
az intézet pénztáránál letétbe helyeztetett,

10
11
13
14
16
21
22

é. MAVART Bgyarmat í. 1300
Tehát a Karancskeszí felé induló 

MÁV ART a 4 órási vonatot megvárja.
Litke és Karancskeszí között a for

galom további intézkedésig szünetel. A 
járatok késése vagy teljes elmaradása 
kártérítésre nem ad jogot

Az Igazgatóság.

Komoly rádiós 
komoly cikket vesz!

VALVO

III. .évi rendes közgyűlésre
tisztelettel meghívni.

A közgyűlés tárgyal:
1. A közgyűlés jegyőkönyvét hitelesítő 2 

részvényes megválasztása.
2- Az igazgatóság jelentése a lefolyt üz

letével,
3, A felügyelöbizottság jelentése.
4- A mérleg megállapítása és a Íelmení- 

vény megadása az igazgatóság és a fe
lügyelőbizottság részére.

5. Határozathozatal a nyereség felosztása 
tárgyában.

6. Az igazgatóság 5 tagjának választása,
7. A felügyelőbizottság tagjainak vá

lasztása. '
8. Az igazgatóság és felügyelöbizottság bí

rálati, napibizlosi és tiszteletdijának 
megállapítása.

9. Esetleges indítványok.
1 Salgótarján, 1931, február hó.

Az igazgatóság.
Tisztelettel közöljük, hogy az 1930 

évi mérleg és eredményszámla a köz
gyűlést megelőző 14 nappal, az intézet 
helyiségében, a L részvényes urak ren
delkezésére áll és az üzleti órák alatt 
megtekinthető.

A közgyűlésen szavazati jogot, az 
alapszabályok 47. §-a értelmében, csak 
azon részvényes gyakorolhat, kinek rész
vénye 8 nappal a közgyűlés megtartása 
előtt, az intézet pénztáránál letétbe he-

,,Turul gyufa.44 A nyugati és 
északi államok gyufa fogyasztói ma már 
csak az úgynevezett impregnált svéd
gyufát használják, amelynek az az elő
nye, hogy a gyufaszál leégés után nem 
izzik, rögtön elszenesedik, illetve akár 
asztalkendőre, akár ruhára vagy sző
nyegre leesik, azt nem égeti ki. Ezekben 
az államokban a gyufafogyasztás túl
nyomó része már csak impregnált svéd
gyufában bonyolódik le. A hazai'gyufa
gyárak most ezen példára „Turul44 cím
kével zöld szinü ugyancsak impregnált 
svédgyufát hoznak forgalomba, mely a 
fenti követelményeknek megfelel. A „Tu
rul** gyufa doboza alacsony, elegáns ki
vitelű és fogyasztói ára azonos a nálunk 
forgalomban lévő rendes svédgyufáéval. 
A zöld szinü impregnált „Turul" gyufa 
minden fűszer és csemcgeüzlclben, do
hány nagy-és kis tőzsdében dobozonként 
6 fillérért kapható.

Megjelent a Magyar Cserkész 
15^-i száma. A legnépszerűbb magyar 
ifjúsági folyóiratok egyike a Magyar 
Cserkész. Legújabb száma most jelent 
meg gazdag és változatos tartalommal. 
Benne felsorakoznak a< ismert cserkész
írók, kitűnő Írásaikkal; dr, C<aba Jenő, 
vitéz Faragó Ede, Kn;zter Atya, Sztri- 

* lich Pál dr., Velősy Elek és mások no
vellái, ismeretterjesztő cikkei és regénye. 
Bő krónika, hir-rovat, pályázatok, őrs
vezetői, levelezzünk stb. rovatok egészí
tik ki a jól sikerült, gazdag számot, A 
lap szerkesztője: Vidovszky Kálmán. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, 
V. Nagy Sándor-u. 6. A szám egyik ér
dekessége az előfizetők részére rendezett 
pályázat, mely igazán amerikai stilü di
jaival joggal felkelti az előfizetők érdek
lődését

Meghívó.
A Salgótarjáni Takarékpénztár

L részvényeseit, van szerencsénk az 1931 
március hó 10-én délután 4 órakor Salgó
tarjánban, az intézet helyiségében tartandó Egokkal való díszítés. Külföldi és 

l hazai példák igazolják, de ne menjünk 
messzire, a laktanya és az acélgyár vi
rágakciója is bizonyítja, mennyi lélek, 
szeretet, öröm van a virágkuítyszban. 
Öröm az annak, aki a virágot ülteti, 
ápolja és őröm annak, aki látja, hogy 
ebben a materiális világban vannak még 
olyanok, akik ideális célokra áldozatot 
hozni hajlandók. Miért ne kísérelnénk 
meg tehát mi is olcsó eszközökkel ma
gunknak és másoknak örömet szerezni?

I Kérem a város egész lakosságát, 
szegényt és gazdagot egyaránt, hogy dí
szítse virággal mindenki ablakát, erké
lyét és az úgynevezett földsávokat. Ne 
veszítsék el türelmüket, ha akadnánák 
néhány évig olyan gonosz kezek, me
lyek a virágokat leszakítják, ellopják.

Következetes, kitartó virágncvelés- 
sel nemcsak saját énjét nemesíti mindenki, 

I de merem állítani, nemesíti a nagykö- 
• zönség lelkét és Ízlését is ugy, hogy min
dig többen és többen leszünk, kik ezt a 
mi szerény városunkat szeretni fogjuk, 

Az ablakrácsokra többféle mintát 
készíttettem, ezek f, év február 20-tól 
kezdve a városházád Bodó tanácsnok ur 
szobájában megtekinthetők.

Aki a legszebb virágokat fogja ne
velni, azt a város liszttel, cukorral, érem
mel és oklevéllel meg fogja jutalmazni, 
de megtalálja jutalmát önmagában és a 
jóérzésü közönség hálás örömében is.

Salgótarján, 1931. február 4.
Dr. Förster Kálmán 

polgármester.

Meghívó.
A Salgótarjáni Keresztény Ipa

rosok Fogyasztási és Értékesítő 
Szövetkezete 1931. évi március hó 
Írén’, h^áfO^atképtelenség esetén 
931. évi" március’tyó §.-án déig'ött |1 

áfakor az Ipartcstülct székházéban tartja 

évi rendes közgyűlését 
melyre a t tagokat gzulon |s meghívj#

** Igazgatóság.
A tárgysorozat, mérleg és eredmény 

számla valamint az Igazgatóság jsl«r»lé?P 
a közgyűlést megelőző 8 nappn át ?z 
üzlethelyiségben megtekinthető.

km. Állomások

Menetrend
Litke—Salgótarján között. 

Járat 
száma 

1 
617 
620 
625 
628 
633 
645 
650 
908

2t Sz. 22 V.
Hangos film!

Vasárnap délután.
Dráma 9 felv.
Kiegészítésül:

Kirándul az anyósom., 
A viz világbajnokai.

Kezdete: kedden és csütörtökön este 8, szombaton este fél 9, 
vasár és ünnepnap d. n. 5, 7 él 9 órakor. Zenepótdlj 10 fillér.

Miért hasznát mindenki
aki ischiás, köszvényben, bőrbajok
ban, idegességben, az idegrendszer 
megbetegedéseiben, korai megörege- 
désben, vagy egyéb bántalmak ban szenved.

„Radiumchema“ 
Irnmnressort?

I Mert hatása p ralin, mán dando f jdalmat szán etbaszoálita egyszeri! 
A „Radiumchcma" egy 15x20 cm. nagyságú gyógypárnácska, amelynek 
rádiumtarlalmát nemcsak a st.-joachimstaii állami rádiummüvek garantálják, 

hanem a M. Kir. Pázmány-Péter Tudomány Egyetem Radiológiai
• - Intézete is ellenőrzi.

A gyógypárnácska hatását a fájdalmas testrészre való egyszerű ráfekte- 
tésscl éri cl. — Ingyenes felvilágosítást nyerhet és beszerezheti: 

balassagyarmati körzetképviscleténél: Perl Frigyes Balassagyarmat. 
Magyarországi Igazgatóság: Epést, V. Bálvány-utca 18.1. 3.


