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A tagkönyv-cserére 
készülnek fel az uj járási 
és városi választmányok

Az MKP uj megyei választ
mányának megválasztása után 
sor kerül a városi és járási vá
lasztmányok megválasztására is. 
Vasarnap ül össze a salgótarjáni 
városi és járási konferencia, hogy 

i megválasszák az uj választmá- 
. nyokat. A következő héten pe
dig a többi járásokban rendezik 
meg a konferenciákat.

Járási és városi konferen
ciáink újabb lendületet kell, 
hogy adjanak a pártmunkának. 
Szükség van az uj működőképes 
vezetőségek megválasztására, 
hogy megfeleljenek azoknak a 
fokozott feladatoknak, amelyek 
elé a tagkönyv-csere állítja a 
szervezeteket.

A tagkönyv-csere uj moz
gást, uj lendületet visz az MKP 
életébe. A tizes csoportok ki
alakítása, a pártbizalmiak kiválo
gatása és munkába való beállí
tása, az egész hatalmas művelet 
technikai lebonyolítása még na
gyobb munkát vesz igénybe, mint 
amilyet a két választás jelentett. 
Nemcsak szervezetileg van nagy 
jelentősége a tagkönyv-cserének 
hanem politikailag is, mert egybe 
kell kapcsolni hatalmas politikai 
felvilágosító munkával és az 
MKP sorainak a káros elemek
től való megtisztításával. Alapos 
munka, a párttagok gondos ki
értékelése, a szervezeti élet meg- 
élénkitése kell ehhez. A meg
felelő irányítást pedig az uj 
egységes, összeforrott és mun
kaképes járási választmányokra 
kell bízni.

Ezek a szempontok vezes
sék a konferenciákon résztvevő 
küldötteket a pártszervezeti 
élet további utjának kijelölésé
nél.

Eteu . nagyközség területén a 
belügyminlister 285084/1948. IV/1, B. 
M. számú rendeletével az elsőfokú 
readörí teendők ellátáséval a salgóter* 
jánl rendőrkapitányságot bízta meg.

Salgótarjánban 
álljanak munkásbiróság elé az | 

acélgyári élelemtár panamistái
— követelték pénteki pártnapjukon az acélgyári dolgozók

Befejezték a budapesti Gazdasági 
Rendőrség kiküldött nyomozói a vizs
gálatot aa acélgyári élelemtér vésztő
inek nagyarányú visszaélései Ügyében. 
Letartóztatták ás Budapestre szállítót* 
ták Pogács István szövetkezeti be
szerzőt, Puskái László raktárkezelőt, 
Csetneki Sándor éleleastárvezetőt, 
Endrelfer István élelmezési tisztviselőt, 
Szénáét István őzletkeseiői. Kővágó 
Károly olvasóegyleti italmárőt és 
Szetémi László éleleintárl alkalma
zottat, akik a visszaélésekben részt- 
vettek. Huszár József élelemtári péket

Is gy anusltjál. a pináméban ra’.ó rész-• 
vétellel.

A vizsgálat során megáiiapitották, 
hogy az élelemtárban

hamis mérlegel használtak, 
amivel bosszú Időn keresztül ercgká- 
roeitolták a dolgozókat. A pori ás*, be- 
száradás cicáén felmaradt mennyisé
geket is a zaját javukra használták fel, 
<7c.T t szokások szerint est a külön
leges a ciók, vagy juttatások alkalmá
val a rászorultak között osstják aaét. 
A munkásság hónapok óta'nem látott 
rlsst és karácsonykor neas részesült

külön liiatiuttatásbftw, álta lába a el
hanyagolták a besseraéat, nem kaptak 
sxappant, as is előfordult, hogy élesz
tőt papirbfány miatt gyufaskatulyába 
csomagoltak be. Az érkezett árukat 
s»m egv esetben maguk és barátaik 
közölt osztották aaét.

Aa acélgyár panamistáit árdrá* 
gitdsért is Jelelősségre vonják, meri 
az eltulajdonított készleteket a fekete
piacon hozták forgalomba.

Az acélgyári dolgozók mali heti 
pártnapjukon követelték, hogy a mun- 
kásblróság Salgótarjánban mondjon 
felettük példás Ítéletet.

Példátlan iskolai botrány 
Zagyvapálfalván

Szabó igazgató ,,szívességből" osztogatott 
bizonyítványokat

A demokrácia biztosítja a dolgozók 
gyermekeinek, hogy tudásuk és te
hetségük szerint tanulhassanak, de 
zemoslesetre sem teszi lehetővé, hogy 
valaki jogosulatlanul szerezzen el nem 
végzett, vagy hiányosan lefolyt vizs
gálatokról bizonyítványt.

Szabó Miklós aagyvapálfalvai igaz- 
tó-tanító pedig Iskolai bizonyítványokat 
állított ki megfelelő alap nélkül. Ami
kor cselekedete nyilvánosságra kérőit, 
aa érdekelt felek jónak IáUák Szabó 
igazgatót jótevőnek feltüntetni. A fel
zaklatott szülők elfogadták azt a de
magógiát,-hogy ha a mu't rendszerben 
tehetett pénzzel érettségit szerezni, 
miért ne leheeeen „szívességből" osz
togatni meg nem érdemelt bizonyít* 
váoyokat a demokráciában Is. A por* 
hintés ugylátszik jól sikerült, mert a 
felcsigázott tömeg éltette Szabó Mik
lóst és elfelejtette, hogy a demokrá

ciában nlcei szükség „sebességből" 
kapott bizonyítványokra.

Az okkatbamisitást és a bűnpár
tolást a törvény szigorúan bünteti. As 
igazgató-tanító ur úgy gondolta, hogy 
a lélreveeetett tömeg .egyhangú kí
vánságán" túl igszgatől állásának to
vábbi megtartásához és súlyos követ
kezményekkel járó tetteinek elsimítá
sához sztkség van a piros tagköny
vecskére fa. A piros tagkönyvecskét 
előre'álóan az események kirobbanása 
e őit pár nappal megszerette és Így 
immár a harmadik koalíciós párt tag- 
kőnyvéf vallhafja magáénak

/W>agkönyvek sokasága azonban 
nem jelent védelmet és az elkövetett 
bűncselekményekért Szabó Miklósnak 
felelnie kell. A Magyar Kommunista 
Pártnak pedig gondja lesz rá, hogy a 
tag könyvcserével .kihagyja* tag fai 
sorából a Szabó Miklósokat.

Zentai * Béla 
beszélt a Görög Segélybizottság 

salgótarjáni gyűlésén
A salgótarjáni „Görög Segély 

bizottság" vasárnap tartotta gyűlését 
az Ipartestűletben. Kerekes Béla elv
tára elnöki megnyitója után Zenfai

Béla elvtára a Mérnökök ás Techni 
kasok Szabad Szakszervezetének fő 
titkára ismertette a görög nép azt 
bsdságharcát.

A második világháborúban — 
kezdte előadását Zentai elvtárs — 
a némái megszállás alatt kezdődött el 
a nagy küzdelem. Valamennyi demok
ratikus szerv egyesült az EAM-ban, 
maid megalakult a demokratikus gö
rög hsdsereg, as ELÁS. Rengeteg em
bert vesztettek a görögök a német 
megszállás alstt és remélték, hogy a 
nácik kltakarodása után végre elkezd
hetik az épltömunkát

A nácik kiűzésével sem került 
as uralom a nép kezébe, mert a görög 
partokon megjelentek az aogel csapa
tok és kegyetlen terrorral fojtottak el 
minden népi demokratikus megnyil
vánulást. A görög nép újra megindí
totta harcát szabadságáért. 2000 harcos 
és 4000 polgár vesztette életét a küz
delemben. Az imperialisták Calda- 
riszt a volt magyar kémet ültették a 
görög nép nyakára, aki a varklzai 
egyezményt felrúgva nyílt terrorral lé
pett fel a görög néppel szemben.

Ami tőlünk 400 kilométerre fo
lyik — fejezte be Zenfai Béla előa
dását — nem egy ország belső ügye, 
hanem az egész Balkán, egész Európa 
sőt az egész *ilág békéiének ügye.

Végül Zentai elviára javaslatára 
a gyűlés Üdvözlő táviratot küldött a 
harcos görög népnek és a szakszer
vezeteknek.

Az M N D Sz ualgótarjául 
ŰveggyAri csoportja 400-400 Ft ot 
ajánlott fel a görög ntp és a haxal 
árvízkárosultak megsegítésére.

A salgótarjáni Szabad művelődési 
Tanács és a Bányamunkások Szak- 
sservezetének kulturmoigója 400 fo- 
rínfqf ajánlott fel a görög szabadság
harcosok javára. As öuzeget Hermsnn 
Ferenc országgyűlési képviselő ut’áö 

| jultatlák el r hiso/^ágáboz

Acélgyári munkásfeltalálók az
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A tanoncok jogai felett őrködik: a SzlT
Meg kell szüntetni a műhelyekben a tanoncok kiszolgáltatottságát

— Nem is tanonc az. akit nem 
pólóinak — ti*ngoztutja még ma is 
néhány munkzado és egyszerűen nem 
vesz tudomást a tanoncok védelmire 
bor* ti d<QQokraliku« rendelketé**.Uröl. 
Nahíz ma in a tanoncok helyzete, dt 
•okkal nehezebb volt a múltban, mi 
kor snumiféle törvény nrm védte a 
brutális bánásmódtól és a legciuberte-Ismerjék meg a kollektív szerződés rendelkezéseit

PsdijJ mind az IPOK k<il, mind a 
GvOS/ szál kötött kollektív szerződés 
k)an< ndju. „A munkaitató köteles gon
doskodni arról, hogy » tsnooc ember
séges bánásmódban testesüljön és 
szakmáját teljesen elsajátítsa. A ta- 
noncot kizárólag szakmai munkára le
tet tgeoybevenui. Ha a kiképzés szak
szerűségi, vagv egyéb szempontból 
nincs biztosit**,

a munkáltatót a tanonook tovább! 
alkalmazásától el kell tiltani !“ 

A pofuzást és verést, mint 'nevelési 
au dj.erl tehát ez a rendelkezés őrökre 
kitörölte a tanoncéletből és ha valaki 
a tauooctartást mégtem tudja máskép 
elképreint, sónak le kell mondani a 
tar onctarlasrói.

amerikai méretekben fejlődik és 
szorosan zárkózik fel az MKP mellett

Kitörő öröm és ’elkescdés fogadja 
Oczel elvtársat, tálkor megérkezik 
vasárnap délután Pernyebányára. A 
kultúrteremben már egvütt van a tö* 
meg nagyrétté és a banyaszzeoekar 
Indulóba kezd. Fiatal még a zenekar 
és nem eléggé őeszhaegolt, de szeműk
ben a bányászok akarata csillog. Mun
kásindulót játszanak. Karmesterük, 
Csiba István nagy szorgalommal ne
veli az alig 14 hónapos zenekart, 
• melynek tagjai között sokan csak 2 
hónapja játszanak az együttesben.

Nemcsak a zenekar, minden uj 
ezen telepen. Újak az emsleles mun 
káslakóbázak, újak a bányásxiakók 
bcnr.-t és ui az Iskola is, amelyet íeb- 
r«ár 1 so avatnak tv' amely ennek 
a vidéknek legmodernebb iskolája 
lesz- Pici padokban ttloea miti^ a 
gyerekek,- pici mosdóban mosakodnak, 
pici AX7C t használnak <s rend •« Un- 
laság fog vigyázni pici éistükre a nagy 
ápü’elben.

— Mindig örülök, amikor bá- 
nyászvidéken járok és látom a sok 
gyereket — mondotta Rákosi tlvlárs 
SHlgótarjáni látogatása atkalmávul. Per* 
nyehányán is lenne oka uz örömre, 
mert az it* élő 168 est édnek 300 is
kolás és 90 óvódás gyermeke van. A 
bányászok sohasem f ,-r.ek a gyermek* 
áldástól.

A zsúfolásig meglelt nagyte’em* 
b«n nagy figyelemmel hallgatják Oczel 
e vtárs előadását. Oczel elvára a mun- 
iaver*v”y óriási bordere*>t fejtegeti 
— A bányamunkán épül fel minden 
más ipar — mondj*. — Az e'ső 
•zénc*«tabsn 350 ysgon volt az elő
irányzat • medencében és m-j. kát év 
v-l később mar majdnem u dupláikra 
emelkedett az akkori tenuelés. Amit 
akkor sokan megvalósithitatlxnnak lar- 
totlaá, 1948. januáriéban messze ma
gún’. mögött hsgytuk. Országos viszony
latban is (■lbaladlák bányászaink a 
termeiét! előirányzatot. A verseny gon
dolnának megértése elsősorban annak 

lanebb klxalkmányotaatói őket É« ha ma 
panaszra okuk vau a tauoncoknak, 
ez csupán asért van, mert még ma
guk a tanoncok sincsenek tisztában 
ássál, milyen Jogokat bhtősitőlt.szá
mukra a demokrácia, arra mag kü
lönösen cgv lépést sem tettek, hogy 
ezeket a jogaikat érvényesíteni is 
tudják.

Majdnem általánosan áthágták a 
munkaidőre vonatkozó rendelkezést. 
A tanonc munkaideje heti 48 óra, 
amelyen fül semmiféle címen dolgoz
tatni nem lehet. A munkaidejébe a 
tanonciskolában eltöltött Idő és a napi 
félórái ebédidő Is beleszámít. ezt az 
időt is fizetni' kell. Az IPOK által 
aláirt szerződésben szerepel még, hogy 
a napi 8 órán túl legfeljebb félórára 
csakis a munkahely kitakarítására 
igénybe lehet venni a tauoncot

Elképedve tapasztaljuk, hogv 
olyan panaszok is előfordulnak, mi- 
szerint a tanoncok vagy egyáltalán 
nem kapnak munkabért, vagy néhány 
forinttal kiszúrják a szemüké*. A kol
lektív szerződések szerint a tanoncok

köszönhető, hngy ■ megye ipari mun
kásainak túlnyomó többsége a kom
munista Párt tagja

A férfiak és nők komoly figye
lemmel kisérik Oczel elviére fejtegeté
seit, sokszor tapsolnak közben. Az 
idevaló bányászok Is megértik a ver
seny jelentőségét, mert a

65 vtgonos napi termelőt! elő* 
Irinyiitől 24-én 78.3 ▼»- 

gonntl Uljeiltottök túl
Mtru a Mátravid<>ki CentráiM űzőmbe 
helyezik, napi 500 vagont termelnek 
De nemcsak a termelésben mutatnak 
példát Tudják, hogy a magyar nép 
számáré nem közömbös a görög de* 
mokrácla ügye ás anyagilag segítik a 
görög nép szabadságharcát Három 
hónapon keresztül 1 forintot szavaz. 
ta> meg fizetésükből a görög segélyre.

Nem emeljük a Nógrádi Újság árát
Végéhez közeledik a .Nógrádi Újság" egy hónapos előfizetésgyüjtö 

versenye. Heteken keresztül végeztek á dozstos munkát elöíizetésgyüjlöiuk, 
hogy növeljék olvasótáborunk számát Az eredmények igen szépek, már 

: addig is többsxáz uj előfizető lépett a .Nógrádi Újság*4 olvzsól köxe. Hogy 
| csak a Iwgeredoiénvesebb •',őfixetésgyü«tőket említsük, Rétsegi János elvtars 

45, Kerényi János elvtárs J^ASrázer Gusztáv elvtárs 30, Fonád Júlia elv- 
| fflrsnő pedig 22 uj előfizetőt szerzett.

A .Nógrádi Újság" kiadöbjvehda elhatárolta, hogy annak el enére, 
hogy február 1 töl ae ö*’ze« lapok arát felemelik, r'iégiem emeli £> .Nógrádi 
Újság" árat, sem as előliietési diját, hanem minden áldozatot vállalva azt 
u célt tartja szem elöli, hogy Nóg^ád<negye ipari és mezőgazdasági dolgo
zóinak, bányászainak a lehelő legolc-óbb áron juttassa el kedveit hetilapját 
a kezébe. e * t •

Reir.alíik' hogy a verseny befejezéséig még hátralevő néhány napon 
döfizetőgyüjtölnk tovább fogják fokozni az eredményeket Kénük, hogy lég* 
később szombat dé után minden elöfizelögyÜjtönk a szerkesztőségben szá
moljon el, az üres tömböket pedig — a gyűjtött előfiicté«ekkel együtt — 

] adja vissza. Szombaton délután a versenyt lezárjuk és annak eredményét 
vasárnap az MKP salgótarjáni városi konferenciáján kihirdetitk. A verseny 
dijait a jelenlévőknek már a konferencián kiosztjuk, a többiek pedig a hét 

* folyamán átvehetik azokat a szerkesztőségben. Jövő heti számunkban a 
\ nyertesek nevét leközöljük. A verseny lezárása után további elöflzetésgyüjtés 
i már versenyen ktvll folyik.

munkabére az abban a szakmában i 
foglalkoztatott kezdő szakmunkás' 
fizetésének

első évében 30, a második éváboa 
50, a hinniük övében 70. a ne
gyedik évében pedig 80 ssáaaléka, 

Teiivsitménybtí rendszerben (akkord)
tanoocot csak tanor.cidejéneL u'oisó 
félévében lehet foglalkoztatni, akkor Is 
cs^k u tanonc beleegyezésével és az i 

, üzemi bizottság, vagy az üzemi bízat*! 
ml testület ifjúsági tagjainál javaslatára. I

ISzervezzék meg a SzIT-eti
Elsősorban a tanoncok kőteles- 

| sége, hogy a demokrácia által biztosi* 
' tott jogaik felett őrködjenek. Szervez* 

eék meg a tanonciskolába* is az üze
mek, példáiéra a Saaksservsxeli Ifiu* 
dunia*- ás Taaonemosgalmat (SxIT), 
amelybe minden kisüzemben dolgozó 
iíjuinenkáa és ifjumunkáslány tömő- j 
rülre megtalálhat)* jogai védelmét. | 
Akkor nem fogsak a tanonciskolában . 
olyan reménytelenöl nyilatkozni a fiuk 
4s lányok, hogy úgyis hiába, ha szólni 
mernek, kirúgják őket, mert akkor 

! szervezetten fogjak tudni figyelmez
tetni a túlságosan mohó munkaadó
kat kötelezettsegeik pontos betartó-1 
Sára.

a végzett pártiskolasok baráti kőre 
pedig legutóbbi mulatságának jövedel- 
mét kettéosztotta és 160 forintot adott 
a görög segélynek, 120 fontot pedig 
a Lánchíd ujjáéplté-ére

Pernyebánya Nógrádm«gve e.*oa 
sarkának gócpontja lesz, Európa egyik 
legmodernebb villamos erőműtelepét 
Európa egyik legmodernebb bánya
üzeme, a rórse«zentmártoni iigollbánya ; 
fogja szolgálni. Egyedi! Pernyebánya
telepen közel 30 milliós épitaesést bo ' 
nyo'itanak le a 3 éves terv során Itt 
fog keresztülhaladni a Budapest—Sal
gótarjáni müut is. Az építkezések si 
here a bánvlszdolgozók Öntudatán éf» 
fegyelmezettségen múlik, ezért |> igye-l 
karnek mindig többel nyújtani a műn* 
kaversenybeo.

-öt-

Megjelent a gazdajegyzői 
állások létesítéséről szóló 

rendelőt
A Magyar Kommunista Part «öbh 

mint egy éve folyo harcias* ered
ménye, hogy január 20 én megje lent 
a kormány rendelet* t gazdajegyzői 
állások létesítéséről. Ez Ehetővé teszi, 
hogy a foldmüvclésögyi 'igazgatás egs 
saru a faluig épüljön ki és a gazdi 
a 3 éves terv végrehajtása so:au int 
felelő szakisnaecss! legvsnea ellátv*

A gasdajegyzőknek alkalmuk k 
megmutatni, hogy tudnak <3 akire 
a fö'dn fives nép érdekében «ud’. 
kudni. Az a fontos, bogv decnok>K 
kus szempontból is megfelelő sz
emberek isíüljt-nek * gazdvegy- 
ahésokba.

Ellenőrzik a dézsmazsi 
beszolgáltatását

A GazdasAgi Rendőrség a i 
szigorúbb ellenőrzést indítja meg 
fekete zárté*végésok megakadályoz 
érdekében. Ennek sur&» ellenőr 
szokat is, hogy kik nem teljesítet 
dezsmazsir brezoigállaissi kötetsz 
•égőket. Attól aki sertést fék,étén 
le, sertését, vagy ann-k tridolgo 
termékeit elkobozzák. A dézsm* 
bátralékosokial szemben pedig » • 
ellátás árueket veszélyeztető bőrt 
lekmény miatt a büntstővljsrást r 
indítják.

Az Országos Közellátási Hí’ 
felhív mindenkit, aki sertést vá 
engvdéiv aéfkül, feketén vágott 
hogy a vágási engedélyt utólag k 
ki és beszolgaitallsi höteiexttu 
legkésőbb lanuar bú 31 l£ ‘ehet 
ezután az időpont után az Orsr 
Közellátási Hivatal a * ilasst 
siciub< e a büntető t’ársat .d**- 
nul msgmdittatja.

Januárban 150 azar fo 
ériekéi közmunkát folytatlak a 
megye területén. Ebből kőanyag ■ 
termelésére ág kőtörésn 70 ezs 
rintot fordítottak, a btncurfalvi 
bánya építésire 20ezer, Saigotarjá. 
pedig kőt*rmriésre, havicsterms í 
és kőgálak építésére ugyancsak 2í 
forintot. — BslaraagyarmA'ot; 20 . 
forintot fordítottak városi gyúm-/ 
létesítésére. 10 ezrei szövőterfo 
rendtséssre, végű! a sztesenyi S 
lélek-patak siabsiyoiá»i munkálat* 
folytatására szintén 10 ezer fo 
irányozlak eiö. — A foglaikoz 
munkanélküliek száma 375 fö.

A ,,KISOSZ“-ban tömöru'. 
gótarjáni itfakereskedők 1946. le 
8 an d. e. 10 órai kezdettel az 
testület színháztermében tisztújító 
gyfilé«t tartanak.

Tárgysorozat t 1. A jelenle 
tetősig lemondásinak bvie’rntér 
Pénztarnoki jelentés, 3. Fötitkc 
leölés. 4. Az uj vezetőség megválás 

E! u ö k s •

Boraoeberénybcn fin** e: 
keretek között osztottak ki 16 
gazda részér* a telekkönvvi kin 
kát. Az MKP nevében Hermán 
•renc országgyűlési képviselő »n< 
ünnepi beszedet és dr. Boda G« 
m rétsági jáias ióiegyzöie A 
könyvi kivonatok arátosalist 
ebédre látták vendégül c megieiti

A ealgótarjáni áll, gi 
zinm felnőtt dolgozók gimnat 
bán az uj tanév 1948 márciu 
kezdődik. Megnyílik a IV-i es 
osztály. Ultibb évfolyamok csak 
felelő számú jelentkezé* esetén 
hatók. Felvételre jelentkezés h»t 
1948, február 25.

Pernyebánya
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Tudással és találékonysággal a demokráciáért

Az acélgyári munkásfeltalálók előljárnak 
az észszerfisitési versenyben

— Kézzé elvtársi maid inkább 
megmutatom, így könnyebben meg
érti — mondj* Bozó Gyula elvtárs az 
ace-'gyári guzdoUgi >s».rs^Atnúasrnb«u 
és Hvees k fogóval « kcí. cL)Cí*bói egy 
isao vasiadat Keltet. ax Al'őre teszik, 
artáa a 150 kikj ieglxaLpscs ülűsei 
a'stt kérd kiformálódni a ssekérten- 
tAy.Egy üllőn végezzük a ka rimáidat 
éat a tengelydsréknyujtást Azelőtt 
két illőn végeztük a két műveletet, 
csak kicsiny átalakítás kellett hozzá, 
hogy egy üllőn végezhessük az ege- 
sut. Igv — A teogaiv a kaiapacs 
útleui a'ait ertgedeimesen forriáiődik
a: üllő «n önbözö .Tájaiéiban a kívánt 
alakúra. Egvszerfl mz, mégis a munkás 
észatereailő öt’s’ere voll j»»flLaég, hogy 
gyakorlattá váljon Bozó Gvu’át 500 
forialtai jutalmazta a NIK és most azon 
dolgozik, hogy a harmadik gépen is 
vexrisen s« uiHést a balevc.ek elke
rülésé'*

Aiuióta ái awositottúk a nehéz
ipari üzemeket, egyre újabb és újabb 
javasatokkal jŐr aek a munkásfeltalslók 
és újításaikkal már jelentős mértékben 
fokozták m ívuuka termeLkenveégét. 
Szabó Pál II, Mikus József I. ét Csapó 
Latos mavrxe’ö a irágyshordó vllLk 
k>siit«cenál alkalmaztak olyan újítást, 
araeilye* munkaidőt, energiái ás gázt 
taLsiitanak meg. Eddig a villák beo- 
gersiseét két melegre tudták elvégezni 
es a segítőknek egy műszakban 1920- 
szór kellett a kemencéhez menni. 
Mi tt mind a két végéi egy meíegi 
léssel hengertik. kevesebb gázt basa- 
nslaak és < segítők is csak 960 szór 
mennek a kemencéhez. 800 forint volt 
□< untaiért a lulalorr.

Wagner János clektródadaraboió 
gapét mar az egéas ország ismeri és 
tudták, hogy ezzel négvMeresére fo 
kozta a termelést. 45—50 ezer pálcát 
állít elő naponta ás ma már ott tarta
nak, hegy ielanleg hegesxtőpálcában 
a.-, erszsgban luileimeks mutetkoaott 
és gn.ióot okoz ar. ériékesiléae.

Kevesen emlékeztek meg azon- i 
bvn t Németh József mérnökről, aki! 
hosszú kísérleti munkával állította' 
elő azt az elektróda bevonóport, amit 
r mu 'bxn küifö.dről kellett beszerez* 
nur.ic amel<yei jelenleg

a legjobb mlDöiégH olektródapál-
óit illltják ölő.

Minőségi rsalhmscióvai még nem for
dultak r pá cak miatt az (Lemhez. A 
Isln.mauy 172 ezer forint értékű kül- | 
fő di valuta ^ogtakaritását jelentette a | 
NIK Bek.

Irtórátos xaj van a szögvetőöxem« I 
ben: 63 szőgverőgép • éles csattogása ■ 
síinieb-’t-tlsnné tesz minden beezé« 
óz . Jancsik J«nos munká*ajU6 Angyal 
B*rn< mesterrel együtt azon dolgozott, 
hoí” v szőgverögépek ‘törését kikű 
SZŐböije, Az éa* a landóan leesett, ie- 
szeksdt, hosszú félórákig tartott a ja 
világi., da mióta csuklórendszerü haj 
titkárt alkalmaznak, nn.es törés és 
siak-dás a ki paamk nyoma aint^. 
Most uifcndszerü gépén dolgoznak, a 
n rnetek a gépet (e a rajtok egy részét 
<n*. sk dertn elhurcolták «ssm ékeiét* 
bő *e!l o gépet ö<sxeál!itsni. Ha meg 
.e*v a g*p, az «ddig percenkénti 350 
helyett 450 szöget fog gyártani. Az 
első uiitásukért fejenként 2000 forint 
juta'ombkn részesültek.

Márciusban indult a munkaver
seny és a salgótarjáni acélgyár mun« 
kásuiitőinak 'avaelatalből

ma már 50 újítást foiadott olás

joUlm&iott m«s a NIK.
Egyre nagyobb Mámban érkeznek be 
a javaslatok, meri a dolgozók látják, 
hogy az újítások u uép ü^v»t *zo'gál- 
iák, az újítókat pádig érleáov u'&íodi 
bán és megbecsül*«btn révzeiunk. A 
inunkaversauy irodában Zaicz József

Túl a 4000 vagonon
Fej-tej melleti Salad Borsod és Nógrád 
a termelési versenyben

A bányászok monkuvcrse:.v;oek I 
harmadik hetiben c termelés, e fel ' 
szabadulás óta még soha nem tapasz-i 
talt fellendülést mulat. Január 2*1 eo 
az előirányzott napi 3600 vagon atl&g 
gai szemben 4031 8 vagon volt a tér 
melés. A kerületek közöl Nogtad és 
Borsod fej-fej mellett haladnak, meg 
feszített munkával küzdve az fiié be 
lyért. A verseny 24->k napján Borsod 
vezet 118 63 százalékkal, mig Nógrád 
117 76 százalékkal teljesítette lu; ar 
előirányzott mennyiséget.

Az ajabb adatok alapján a nóg
rádi kerület szépen tör előre ás hztne- 
rosan megelőzi a borsodi kerületet. A ' 
körzetek közti első helyen a cehser- 
fal áll 118 százalékkal, rvzjd a zagyvái 
körzet következik 117, pa falvai 112, 
histerenyei lll,.nagvbái©ayl 108 és a* 
rózsassentmártoni 101 százalékkal.

A cserhátsurányi ezüstkalászos gazdák is 
sokat tanulnak a Szabad Föld Téli Estéken

Főjegyző és okleveles gazda tartotta az értékes előadásokat

Az MKP cscrb>t«urányi szerve
zete a Ssahad Föld Téli Esték meg 
szervezésével igen szép és eredményes 
munkát végiéit. Amint alt Siposs 
Jolán a Téli Esték megszervezője a 
szerkesztőségnek irt levelében közli: 
,Az előadásokat a zsúfolásig meg 
telt kulturház nagytermében kezdtük., 
Aa esték ro-götrvezvsébe bevont* az 
értelmiséget is. Ar első e:őadást Nagy 
Pál Igazgató-tsnitó nyitotta meg és 
ismertette a Téli Esték fontosságát, 
Sáfár Andor főjegyző pedig Mátyás 

Járási UFOSz gyűlés a városházán
— Szökség volt olyan ezsrvezetrc, j 

ahol az ország mintegy 650 ezer föd t 
höijultatollja érdekképviseletet lep' 
jogai megvédésére — mondotta Mik | 
lóslk elvtáre az UFOSz járati szerve*1 
teteinek gyűlésén vasárnap a város
háza tanácstermében. Az UFOSx me
gyei szervezete — folytéit!* Mik!ósik\ 
elviére — or. ujgazdák érdekében a 
múlt évben 300 vagon vetőmagot, 7 
millió forint beruháztál kö'cscnt, 140 
ezer forint sxántási hitelt és 130 darab 
tehenet szerzett be. Ezután szólt a 
földreform befejezéséről és bar giu- 
lyozts, hogy a régi gazdák is szeret
nének az UFOSz- ba belépni. Az 
UFOSz azon lesz, hngy ezt a kíván
ságukat meg is valósítsa. •

A földreform hatalmas u.unkáiét, 
az előfordult hibákat és a régi urirend

éppen beérkezett- ia*aaiaíát mu^’isk 
m ceutrHugní olaipergetőrőJ. Zaicz 
Jóxflcf ct-k <gy azoüzuk a nunkt-eok 
usir Li ss:u sarában, akik n>uvkaeca- 
tüköo aivü* tudatukkal és találékony
ságukkal akarják szolgálni a demo 
kráciát.

Az egyse üzemeknél is örverde 
les erneikedéfl mutatkozott a legu'Mzhi 
ieietiUscK í’a, MergtlUró 112, Guer. 
tavtáró 127. Forgács 131, József 96 
Salgó 118, Bvcske 104. Ságejaiu 110. 
üllek 134, Kőkút 122. Karanctn ja 103, 
Jenő 104, Toidss 40 Főiőlgy 115, 
Ilona 119, Kistelek 133. János II 103 
Délibsoyo 121, Gélibvnya 123, Amb 
rus 104, Kazár 114, Irén 1. 111. 
Kossuth 117, Szorospstak 101, léajk 
128, RóTsabzer.tmárion 100, Gyöngyöz 
vhonia 111 saázMékkvl szerepelnek.

A munkatempó további fokozása 
bizonyara meg fogra hozni a nógrádi 
kerflkt bányászainak aa eredményt és 
bvszkín vallhatják majd a ktidelem 
végán, hegy győztesei lettek a nagy 
sxocia'’<tr versenynek.

Olvasd a SZABAD NEP-tl

királyról tartóit értékes e'őauést. — 
bitnyi uiükcdve'ők kullurtr.A*ort ren
deztek, — írje tovább és előnd ák a 
Hűség próbája c. vigiátékot. Ezután 
Klatyik József okleveles garda tarlóit 
eőidást a téli »ak ármány ozásról, ami
bei „bőven akadtak hozzászólások/ 
Az e'ő^dtson a falu minden rétege 
k?pviseive volt as nagy aiámbau je-« 
leniek msg ai őrtelcotaégiek mellett az 
cilstkaiásies gazdák Is.

„Kezdetnek elég jól kialakult a 
vita és a t.agy érdeklődéssel megin

tagiéinak és híveinek demokrácia és' 
r épePenes tetteit vi’ágitoUa meg ezu- 1 
tán Bankó Antal járási titkár rlvtára. 
Kiemelte a szövetkezetek jelen őségét 
a parasztság és az egész ország fejlő
dése azempontjából. Végül kérte as 
UI OSz vezetőket, hogy a szervesetek 
határozati javaslatban követeljék a 
földreform kerékkötőjévé vélt Orszá
gos Főldbirtokrerdező Tanácsnak 
aionr.ali felcsalatását.

Miklósik elvtárs javállatára táv
iratot kü'dtek Rákósi Mátyáe és Nagy 
Imre elvtársaknak, valamint Veres 
Péternek, amelyben köszönetükel fe
jezték ki a földreform befejezéséért.

A kaxári bányászok 30 má
zsa szenet ajánlottak fel a tanoncotthon 
fttésére.

Két éves a magyar 
köztársaság

Febraár 1-án ünnepeljük a III. 
magyar köslárs.isag V ik 'áll ásának 
második évfordulóját. Majd 100 töl
tendővé! a szabadságharc és ax I. 
köxtá?9"9«g Lukasa u.eo 27 eszlen* 
dóvei a II. köztársság bukása után 
»ikerOlt v<gr< a magyar o^pi.ek i«- , 
juani magáról Horthy •mvotnó rend
szeréi és rcega’ko!üm t III. rnajyar 
köztársaságot.

Ax ui népi köiíáraasag »zi:^d 
alapokon épül fel. Legfőbb témas/a 
a munkasrgység és a tncnká**ág és 
paiasrt'.bg megingathatatlan szövet
sége. Kei esztendős feilődésü- k aiatt 
einémilottuk a •öxrársaság ellensé
geit, ax összeesküvőket és pfeiife- 
rlsts cinkosaikat, ái:aaositottuk a 
legnagyobb üxvmrket és bankokat 
•n ezzel köztársaságunkat a népi 
demokrácia útiéra tereitüt..

Kát esztendő alatt a s/omszédos 
országokhoz való viszonyunk Is * 
nagy fejődésen ment keresztül. Ki
léptünk elszigeteltvagünkből, a kul
turális egyezmények után bsráii és . 
megaemiámbdási szerződés, kötöt
tünk Jugoszláviával, a n>u«l héten 
Rocaáula küldöttei jártak Budapesten 
hasonló cáiUl, must pedig lengyel 
küldöttség tart-, zkodrk föváro«uakcan 
kulturális szerződés megkötése 
céljából.

üdvözölök köztársaságunkat a 
második átforduló alkalmából és 
kívánjuk' hogy sikerei elsősorban 
« 5 éves terv végrehajtásával 
vtbb foaozrd.aesk. Üdvözöltük köz
társaságunk elnöké*' 7lldy Zoltánt 
is, aki azi'árdan deniok.a'ikus ma
gatartásával segített* orsrvgurk sze
derét az elmúlt két eMtendő válsá
gainak sáréból kiemelni.

dult eladás u*án rgész előadárrnre.- 
zatot tartunk" — fejezi he ’e'elét 
Siposs Joláu,

További jó munkát kivárunk az 
MKP cserhátsurányi szervezetének r 

pararrtság felvilágosításáért végtelt ál
dozatos munkájában. Szervezzék meg 
a cserhátsurányihóz hasonlóan Nógrád 
aaagye többi kázeAgeiben is ai értel
miségiek és párás rtok összefogásával 
a Szabad Föld Téli Estéké*.Egy kivaló a sok közül

Példásan veszi ki & réssét a 
mur.kaversenyből Domonkos Niván 
kanári vájár. Benyászssüők gyermeke, 
1920 bán szőlclctt és 14 éves kora 
óta do'gouk a bánya méiyéu. Ma n ár 
elővájár ér a iegfegyelawxettebb mun
kások köze (artoiik. Por. csaa betartja 
a 8 órai munkaidőt é» van rá esc*, 
hogy ló őrét is dolgozik egyfolytában 
munkahelyén. Saját áiíitáaa sí érint 
egyet tart ezrra előit|: a 3 éves terv 
megvalósítását. Nem áugoódik, meg
ér * h den ckrécia nehézségeit Min
dene a dettokrácia és azt a több :xén 
termelésével szolgálja.

Ezeknek a dolgozóknak példás 
munkája ad lendületet a nógrádi 
kerületnek a széntermelési versenyben.

Hirdessen a „Nógrádi Újság**-ban
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Állítsuk talpra a szövetkezeteket
Párt hírek

— Eljött as Idete, hogy a de
mokrácia homályán törődtek a sző 
vétkesetekkel — lalenieHs ki Rákosi 
ebtára e. MOSzK értekezleten. Est 
megélő* ő«u zaiiolt ie a* MKP pírt* 
funkcionUriueainak értckeeleléo, ahol 
Rikc.zi elviére elsőre r.dű teladalként a 
•itv4Ík«A«Ü kérdést Itala uapirendre 
1c nem véletlen. Kétségtelen, hogy 
addig a oeOvetkezeli kérdést blsoayos 
mértekben elhanyagoltak, vissunt az la 
kétségtelen, hogy a feladatok megol
dása tekintetében sorresdot káliéit 
kialaKitaM, emvlybcn a ssOvetkeséti 
élet detnokr atizálása és megerőaltéfie 
at elsőrendű politikai feladatok kötői: 
sorakozott fel.

A fa’srabxduUz óta eltnuh 3 év 
alatt gazdasági éleiiakben 3 szektor 
alakúk ki: ua álla ni,, a ezövatkezetí 
4a a uiAgánateklor. Népi decBokrieiáek 
Allaoioiltotta a bankokat, amelynek kft 
vétkedében Ipsrlgazdálkodásuak 60 
százaléka állami késbe ment at. Gyár
ipari ó'etAnk feilottaége mellett meső- 
gazdasági eaektorunk vhisamaradt. Hl* 
hát követnénk el ekkor, ha a gyáripart 
talfeileszlve MBsőgtsdacágl ▼oaelunkat

elhanyagolnánk át ezzel vészé ybe ke* 
fűlne népi demokráciánk egyik legna
gyobb eradüuáaye. a földosstát D» a 
devsokráela és annak legnagyobb se 
kgerőeebb pattja gondol arra éa m/n- 
dsn erővel a szövetkezetek, elsősor
ban a jöldmlvesszövefkezefek teld 
fordul Szövetkezeteinké! meg keli 
erősíteni éa es elsősorban a fgldmives- 
czövetkezetakre vonetkez k.

Ax ekő lépések megtöi léntek ak
kor, sasikor főldmlveMxOvelkoaeteink 
megalahaltak ás most ezt az alapot 
életképeséé, jól működővé keli tenni. 
Elvi ás gyakorlati alkon blstoaitanuak 
kell as egységes szövetkezeti típus 
kialakítását, amelynek msgva ée erős- 
aége a jól működő íő'.dmlvessiövetke- 
cet kell, hogy legyen.

A demokratlkuiae gondolkozó 
aeősotkaaeti embernek öt fontos alap
tételt keli ssem előtt tartani:

i A aiöveikexetek* egységes moz
galmi éa gazdaság! Irányítása csakis 
magblshaló deaokiatikus szövetkezeti 
emberekkel történjék. (Helyileg, közsé
genként ea központilag.)

3 Be kell, hogy töltse a esővel-Ehhez hasonló még nem volt...
Nagy sikert aratott a megyei 

. 48-as zenei és énekverseny
Két részletben rendezték meg 

szombaton Salgótarjánban >aa észak
nógrádi körtetek versenysőlaek rész
vétedével a „48-as" kulturverseny xenei 
és éovkverssayét. Délután 4 órakor a 
diákok részére, este pedig a nagy- 
közlőiig részére rend ed ék meg az 
előadást. As esi előadás e’őtt Rianás 
Sándor polgármester elvtárs mondott 
bevezetőbeszédet.

Béla acélgyári gyermekkórus, 2. Egye
sített Mankásdalkör. Hangzzerszólóh - 
1. Füzesi Zslgmoad hegedd, 2. Ruta
nyák Bála tangóbartnoniks. 3. Sulyok 
András taogóharasonlka. Énekszótok / 
1. Pásztor József, 2. Kovács Marika. 
3. Néder Irata, A asűrl ítéletének ki* 
hirdetése után Őssel János ország* 
gyűlési képviselő osztotta ki a nyerte* 
seknek a dijakat. Az okleveleket a

’ kezet a magyar népi demokráciánál. 
• tárnadsIrnashAaz falé ba<adó útjában ■ 

dolgozó osztályok kósérdekér-ek szol* 
gálatákan a feladatukat.

3 A fejlődés jelenlegi fázisában 
. biztosítanunk kell a magyar gazdasági 

élet államosított, szövetkezeti és ceagéu 
szétterülnek az eredményes termelés 
és tz áruforgalom utjának megrövidí
tés* érdekében való zaoarteían egyatt- 
működést.

4. A három éves tervnek aa or
szág uíjsépitéséra irányaló törekvéseit 
a legnagyobb teliesltményckhe! segít
sék elő.

5 Fal kell, hogy keltsük napánk 
érdeklődését a paraszti és kispolgári 
magántulajdon megóvása mellett a kol* 
lektlv iaaakasxerekre és a korsserási- 
tett es észsserfisltett leraseláil rend- 

, szerekre.
Ezeknek a pontoknak a figye

lembevételévé! és rugsuttas betartásá
val kell kialakítási ás tovább tejless- 

1 Uní oxövelkexeteinket a haladás irá* 
nyábau és nézőnk gardasági megerő
södése érdekében.

Radvány Tibor

ZAróraasoghoMBBabbitAa. Ká* 
vénásak, vendéglők, korcsmák, egye
söletek, klubok, kaszinók helyiségeit 
a belügyminiszter 451146/1*41 számú 
rendeletcf értelmében éjfél után 2 
óráig lehet nyitva tartani. A színházak, 
kabarék, mozik, cirkuszok és hangver
senyek zárórája éjfél utáni 1 óra.

Felhivás az összes párt- 
szemináriumokhoz
A sxervatőbléotUag heurozata 

szerint at ötaaea kezdő es haladó sx«- 
mlmaiunaok anyagába beiktatjuk a 
III. Országos Konfcreacis tanáeskosá* 
színak anyagát. Rákosi elvtars beszá
molóját : .Tiéd as ország. magadnak 
építed' két foglr. fcozás alkalmával 
egy bel- és egy kú'polltlkal részben, 
Kovács elvié't beszámolóját : ,7ag 
könyv esetével erősítjük pártunkat 
és a demokráciát' egy loglaltosés 
alkalmával dolgoztuk fel. Gerő ás 
Révai eivtárssk hoazásEoiavait' a be
számolók megrendelésnek ingyen assg- 
kuldjök. As uionn&n meginduló sze
mináriumok is eszei a három anyaggal 
kezdjék munkájukat. A beszámolók 
szövege kapható a Srabad Nép lap
bizományosainál, vagy mcgreadelbotők : 
SZIKRA, Budapest József krt. 5. a 
pénz előjelei beküldésével, 20 forin
ton felöli rendelésnél utánvéttel is A 
füzetek ára darabonként 1 forint, 10 
darabon feláll rendeletnél 80 flllé*.

Nagy győzelmet arattak 
a SSE ökölvívói a Vasas felett

Megállapíthatjuk, hogy méretei
kéit és jelentőségében efihes hasonló 
kulturális megmozdulás még nem volt 
a megyében. A szereplők százai lép 
lek egymásután a dobogóra —• egy so 
hivatásos azüvésa —, hogy bemutassák 
tudásuk legjavát. 15 tagú zsűri mérte 
az eredményeket és pontozta a sze
replőkről alkotott véleményét

A csűri Ítélete alapján a külön
böző számokban az alábbi zenekarok, 
énekkarok és szólisták lettek a díj
nyertesek. Zenekarok: 1 Acélgyári 
aximfónikus zenekar, 2 bányai fuvós- 
aenekar, 3. zagyvapálfalval Hiúsági 
bányászzeaekar. tnekkaraki 1. Bartók

filmszínház következő műsora: 
Január 29 tői február 1 lg 

Píccadfilly 
Február 2-től 4-ig 

Csak 16 éwn felülieknek 
Végzetes kaland 

Február 5 tői 9-lg 

VALAHOL EURÓPÁBAN 
Az uj magyar filmgyártás első alkotása

szereplőknek a verseny után küldték el.
A verseny kitflnő eredményei 

mellett nesz szabad megfeledkezntnk 
a hibákról sem. Hibáztatjuk, hogy Ilyen 
nagy létszámú zsűrit hívtak össze, 
mart ez egyrészt nagyon ynegkosssab- 
bifotfa as eredmények kiértékelésének 
Idejét — a közönség mintegy másfél 
Óra hosszat várt aa eredmény klhir- 
dstéséro —, másrészt lehetővé tette, 
hogy a bírálóbizottságban olyanok is 
Ítélhessenek, akik vagy nem szakértők, 
vagy nem neveshetők éppen elfogu
latlannak. Tlbbot ér egy 8 tagú, de 
■•ködéképes Mflri.

Szörnyű gyermekgyilkosságról 
rántotta le a leplet a salgótarjáni rend* 
őrség bűnügyi csoportja. Január 16 án 
gyermeket bosott a világra M. E. 24 
éves jánosaknai lány. A sxdlésnél 
egyedül kívánt maradni, még ax édes
anyját is elküldte otthonról.

Mikor a gyermekét megvzűlte. 
mega vagta ol a köldökMlnórt és a 
evresemöt *gy maga mellé készített 
papirdoboxba totte, csákót borított rá, 
majd rátétté az ímakönyvát éa a dobozt 
betette ar éjjeliszekrénybe. Pár órával 
később a leány anyja hazajött és meg- 
kérdésié, hogy elintézte o a csecsemőt 
Szinte feleletképen a szerencsétlen 
csöppség as é/jcílseekrényben sírni 
kezdett, mire kivették a dobozból, 

ptplanbt city áriák ás a buti.

álla léáayanya a lábal alá tetté,
ahol a kisded megfulladt.

A piciny holttestet ogy 15 literéé 
fazékban kitették az éléskamrába. Két 
napig tartották as oszladozó holttestet 
az éléskamrában, azután nehogy ax el
tett ételek „szagot kapjanak,* betették 
a fürdőszobában a kádba. Hétfőn a 
leány már dolgozni ment és ekkor as 
anya a leányával való megboszéléc 
alapján nagy tűzet rakott a tűzhely
ben és a meggy!kőit csecsemőt el
égette.

A minden emberi érzéséből ki
vetkőzött anyát és leányát a rondőrrég 
elfogta és átkisérto az ügyészségre.

Előre a 3 éves tervért!

Most jelent meg !

KOVÁCS ISTVÁN.
„tillbnyi ©terével erféltjük a 

pártét ét a demokráciát".

Feleletet ad a legtöbbet vitatott 
kérdésre. Mit akar a MKP elérni 
a tagköuyv-oserévol.
Ara t 1 — forint.

SPORT

Vasárnap bonyolították le a SSE 
Vasas ökölvívó mérkőzést az acélgyári 
tornaiéi erűben. Szokatlanul nagyszámú 
közönség előtt a jő (ormában levő 
SSE 13:5 arányú győzelmet aratott a 
Vésés felelt Sólyom pontozásMl, Ta
kács, Riívelsz, Kára I., Balogh és 
Szalai kiüléssel szereztek két pontot, 
Pallót pedig döntetlent ért n\..Kára I. 
as olimpiai keret tagja, már az első

menetben kétszer is (BldreteriteUe a 
Vasas jóképeeségü ökölvívóját, Ger
gelyt, mire as feladta a mérkőzést.

A SSE ökölvívók örvendetes 
fejlődéséért Varga János srakosxtály- 
vezelŐ és Pintér János edző fáradba 
tatlan munkát végeztek és szaktudá
sukkal kitűnő Ökölvívókat neveitek 
egyesületüknek.

SalBTC—SSE 3:0 (2:0)
Az idény első SBTC—SSE ba

rátságos mérkőzését vasárnap játszot
ták le a SSE pályán. As e^ö fél
időben a Stécé lendületes támadása a

SSE védelem hibájából két gól! ered* 
ményecatt. A második félidőben sem 
hagyta el a balszerencse a SSE él, 
moly állandó fölény után csak két ka
pufát tudott rúgni, mig a Stéeé egy 
tlconogyeoből rúgta a 3-lk gólt, s Így 
az eredmény 3:0 lett a Stécé javára.

Mindkét csapatban játszottak 
próbajátékotok le, akikből a következő 
Idényben csatárokat kívánnak kinevelni 

A mérkőzés folyamán jók voltak 
Oláh, Csák, Debreceni és Pora a 
Stécé részéről. Válód, Káinok és Mes
ter a SSE csapatából.

Ezúton fejezem ki köszönetemet 
dr. TelxuÁnyd Vilmoa orvos urnák, 
aki tüdőgyulladásomból 3 nap alatt 
klgyógyilott továbbá Hlazracska elv- 
nrsnak, aki betegségem alatt meglá
togatott.

Méneséi András Karancealja. (X)

„NÓGRÁDI ÚJSÁG* 
Felelős szerkesztő: ÖTVÖS GÉZA 

Felelős kiadó: BALÁZS ISTVÁN 
Szerkesztőség és kiadóhivatal i 

Salgótarján, Szabadság-tér 45. si| 
Poétatakarék ceekketám: 19.718

Nyomatott Végh Kálmán könyv-nyomdájában 
Salgótarján, Rákóczi ut.66

IBckcbdl minőségű 

likőrök Ismét kaphatók 

„S A L G Ó„ . 
likőr 6a rzungyárbaa 

Salgótarfáa.

MAFIRT-Apollo
Paplanba csavarva ölte meg újszülöttjét 

a bestiális leányanya
Elsírta magát az éjjeliszekrénybe rejtett csecsemő


