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KÖSZÖNJÜK...
Dr. Sztranyavszky Sándor államtitkár és Veres Zoltán 

bocsárlapujtői díszpolgársága.
Dr. Sztranyavszky Sándor bel

ügyi államtitkárt és Veres Zoltán 
járási főszolgabírót Bocsárlapujtő 
község képviselőtestülete . m. hó 
16-án megtartott képv. testületi 
gyűlésen díszpolgárává választotta.

Érdekes előzménye van e 
diszpolgárválasztó közgyűlésnek. 
Somoskői Péter, Kovács Sándor és 
Szukán Ágoston lapujtői bánya
munkások — kik a képviselőtes
tületnek is tagjai — egy írásbeli 
kérelmet intéztek a képviselőtes
tülethez. Levelükben azt kérik e 
bányászok, hogy: „a legközelebbi 
képviselőtestületi ülésen tárgy al
tasson le a munkásságnak azon 
óhaja, hogy Veres Zoltán szeretett 
főszolgabíró urunk a községben 
lakó népek iránt tanúsított nemes 
cselekedetei elismeréséül és hálá
jának őszinte kifejezéséül Bocsár- 
lapjjtő község díszpolgárának vá
lasztassák meg.“

így írja a levelet Somoskői 
Péter és két bányásztársa. A leg
közelebbi képviselőtestületi gyűlés 
a három bányamunkás indítványát 
valóban tárgyalás alá vette ... 
Somoskői Péter most élőszóval bő
vebben adta elő mindazt, ami őket 
— munkásokat — szeretett fő
szolgabíró uruk iránti hála érzésé
nek és szeretetének valamilyen 
formában való kifejezésére ösz
tönzi.

Elmondta Somoskői az ő egy
szerű, de meleg szavaival, hogy 
Veres Zoltán főszolgabíró mily

szives jósággal s fáradságot nem 
ismerő utánjárással, hivatali és sze
mélyi ismeretségének, tekintélyé
nek teljes latbavetésével igyeke
zett és igyekszik a munkátlan 
többgyermekes munkásokat mun
kába elhelyezni, vagy kereső fog
lalkozásában megtartatni. Sok mun
kásnak tele van a szive hálával 
Veres Zoltán iránt, mert az ö köz
benjárására hagyták meg munká
ban. Midőn Veres Zoltán főszol
gabíró szociális érdemeit ilykép- 
pen méltatta, szemébe ötlik a mág 
ő fölötte is kitűnő férfi — úgy
mond — Dr. Sztranyavszky Sán
dor belügyi államtitkár a starjáni 
kerület nagyszerű képviselője, aki
nek Bocsárlapujtő annyi köszö
nettel adós.

A község fejlődésének nagy 
segítője ö. Az ő magas pártfogá
sával sikerült a község piacán épí
tett szép emeletes hat tanerös is
kola felépítésére szükséges 70.000 
pengő segélyt és 30.000 pengő 
kedvezményes kölcsönt megsze
rezni. Dr. Pappszász Tamás föld
birtokos emelkedett még szólásra, 
aki lelkes szavakkal vázolta Dr. 
Sztranyavszky Sándor és Veres 
Zoltán érdemeit, mire a képvise
lőtestület egyhangú lelkesedéssel 
a két férfiút Bocsárlapujtő község 
díszpolgárává választotta.

Érdemes ennek a községnek, 
vagyis inkább annak a három bá
nyamunkásnak • munkástársai ne
vében tett indítványa, kifejezést 
kereső hálája felett elgondolkozni.

íme egy államtitkár és egy fő
szolgabíró, ki bár sebes paripákon 
rohan el a munkából hazatérő 
rongyos bányász mellett, mély ka
lapvétellel köszön vissza annak üd
vözlő mozdulatára. Egy-egy ma
gyar ur, kinek nem közönyös a 
körülötte gyűrűző . szegénység ke
nyere, sorsa. — Ugye van meleg 
szív a rongyos ruha alatt is. Ugye 
van hála érzésé a szegénynek is, 
de előbb gondoskodni kell róla, 
hogy — tudjon mit megköszönni. 
Ilyen társadalmi, szociális tettek
kel, — amit Sztranyavszky Sán
dor és Veres Zoltán cselekszik — 
lehet a széteső, széthulló, bomló 
magyar-társadalmat összeölelni egy 
szép, erős *nemzetté. — Hej, 
de lehetne bízni, hinni egy feltá
madó Nagymagyarországban, ha 
ilyen Sztranyavszky, Veres féle

magyar urak ülnének a magyar 
közélet szekerének a bakján. Ilyen 
igazi integer lelkű férfiak ... Igen 
ezek jelentik az eljövendő Ma
gyarországot. És . . . Istenem „hogy 
van az, hogy mégis'* oly sok cse
kélyke ember belapátolja magát a 
közélet porandjára ... Mert vakok 
vagyunk, nem látjuk ki a mienk!

Igaz, hogy szűk a ketret 
Csonkahonban. Megreked itt any- 
nyi jószándék, lehorgad itt a fe
lemelt fő ... Nagyszerű próbára 
itt nem lendülhet a nemes elszá- 
nás a beteljesülés magasságai felé. 
Itt a nagyranőtt embernek le kell 
hajolni — óh e szűk horizont, — 
hogy be ne üsse a fejét.

De mégis így Urak!
Bocsárlapujtő! Köszönjük ne

ked, hogy megköszönted, ami meg
köszönni való. P.—y.

Németország válaszúton.
A világjelentőségü külpolitikai ese

mények sorozatában elsőrangú jelentő
ségű esemény volt a francia és német 
diplomácia megegyezése a locarnoi kon
ferencián s talán még a locarnoi egyez
ségnél is fontosabb volt, Németországnak 
a Népszövetségbe történt belépése. A 
Streseman, Briand féle külpolitika azt 
Ltszott igazolni, hogy a Wilsoni népszö
vetségi keret alkalmas arra, hogy a né
peket megbékítse és kebelében egyesítse. 
Sajnos azonban a változott viszonyok s 
a bekövetkezett események azt igazolták, 
Vogy a lényegbevágó ellentéteket s a 
népek sértődött tájdalomérzetéból fakadó 
gyűlölködést még a Népszövetség sem 
képes kiküszöbölni. Akármennyire 
eltolódtak a Wiisoni elgondolások, az 
amerikai professzor elnök ma már rá 
sem ismerne az ö agyában megszeld.ti 
Népszövetségre. Annyi bi onyos, hogy 
Wilson lelkében olyan Népszövet.-ég kép
zete élt, amzlyben egye >lö jogokkal

rendelkező tagállamok foglalnak helyek 
Wilsont az kedvetlenítette el s vitte ta
lán sírba, hogy a Népszövetségből győ
zők és legyőzőitek fóruma lett, ahol a 
győzők lelkiismeret urdalás nélkül fosz
tották ki a legyőzőiteket s szükség ese
tén attól sem riadtak vissza, hogy a le
győzőitek hátából szijjat hasítsanak.

Akik annakidején örvendeztek azon, 
hogy Németország belépett a -Népszövet
ségbe, nem titkolhatták ebbeli aggodal
mukat, hogy ez a belépés csak időleges 
lesz s követni fogja a kiábrándító kilé
pés. Mindaddig, amíg Németország Stre
seman politikája szerint* kerülte a Fran
ciaországgal való ellentétet s összeszori- 
tolt ajakkal teljesítette a francia követe
léseket addig nem ütközött ki a német 
érdekek szétválasztó politikája, de mi
helyt Németország érezni kezdette, hogy 
lassanként Franciaország vazallusává vá
lik, egyre jobban felvetődött a kérdés, 
vájjon a német nép érdeke-e az, hogy

„A MUNKA" TÁRCÁJA
Ideális házasság.

Irta: Krónikás.
(Polgári kényelemmel berendezett 

szoba. A feleség az egyik sarkában ol
vas, a férj a másik sarokban dühösen 
nagyokat ásít!)
Feleség: 'mint mindig most is ő kezdi 

s csak természetes, hogy az utolsó szó 
is az övé lesz.) Mióta megnősült, már 
azt sem tudja, hogy egy hölgy társa
ságában nem illik ásítani.

Férj: Ez a szabály a feleségemre nem 
• vonatkozik.

Feleség: Hát azért mentem magához, 
hogv szabadon gorombáskodhassék ve
lem? ... Köszönöm szépen.

Férj: Én meg talán azért nősültem meg, 
hogy már ásítanom se legyen szabad? 
Én is köszönöm szépen.

(Szünet, a helyzet változatlan. Férj to
vább ásít Feleség tovább olvas. Vihar 
előtti csend.)
Feleség: (mint kezdeményező fél.) Ezt 

egy jólnevelt víziló sem teszi. Csak 
ásít és megint ásít.

FMrj: Hát igen. Valamikor én is ugy 
gondoltam, hogy a feleségnek a férjé
vel szemben más kötelessége is van, 
mint egész nap újságot olvasni — ma- 
Íában. Akkor nem kellett volna férj- 

ezmenni drágám.
Feleség: Én is azt hittem, hogy jövendő 

férjem a társaságomban soha sem fog 
ásítani. De akkor magának sem kel
let volna megnősülni édesem.

Férj: (dühösen) Csalódott. Punktum.
Feleség: (mégdühösebben) Maga is csa

lódott. Az is puktum.
(A helyzet változatlan, a fegyverszünet 
tart tovább. Férj kifogyhatatlanabb az 
ásításban. Feleség elkeseredetten olvas.)

Férj: 'rágyújt egy cigarettára, Hiedelme- ( 
sen félre füstöl, de azért ez az asz- 
szony számára újból ok a kötődésre.) I

Feleség: Hányszor mondtam már, hogy 
árt a füst. S maga csak azért is do
hányzik, hogy engem bosszantson.

Férj: Édes angyalom, mennyi mindent 
csinál maga csak azért.

Feleség: Látom már, hogy egész este csak 
veszekedni akar. De nagyon téved, 
most mindjárt itt lesz a Nagy Pali s 
mi azonnal szeretni fogjuk egymást. .. 
Szegény feje. Azért jár ide, hogy a 
mi boldogságunkban gyönyörködjék ... 
És, hogy kedvet kapjon a nösülésre.

Férj: (mint akinek a tyúkszemére léptek) 
Elég! Ez az ember a könyökömön jön 
ki. Ez az ember minden.e képes. Ké
pes a teve előtt átbújni a tű fokán. 
Ez spion. Ezt az embert a rokonok 
fogadták fel, hogy a mi családi éle
tünkről híreket vigyen nekik... De 
csak hadd jöjjön. Hadd lássa, hogy mi
lyen az én irigylésre méltó feleségem;

Feleség: És az én irigylésre méltó férjem. 
Nagy P. (kopogtat. Elejét veszi az újabb 

szenvedélyes válasznak s végeredmény
ben jókor jött. Férj és feleség egy pilla
natig még farkasszemet néznek, majd 
hirtelen egymás mellett teremnek s 
nagy szerelmesen simogatják egymást.) 

Nagy P.: Bo .. . bo ... bocsánatot kérek, 
hogy za ... za .,. varom ezt a gyö
nyörű idilt. De hát már régen meg
mondták a bölcsek, hogy nincs zavar
talan boldogság. S a bölcseknek ez egy
szer igazuk volt. Hehehe ... Jó vic mi? 
Hehehe... Hogy egyszer a bölcseknek is 
igazuk van. Hehehe ... öhühüm .. . brü- 
hűm ...

Férj: Nagyon jó. Hehehe ... brühühü ... 
Ilyen csak Nagy úrtól telük. Neki van 
miből. Hehehe... Az Ő eszét nem 
vette el a fa... a íéne szerelem.

Feleség: Bizony mi nem tudu nk egyebet, 
csak egymást nagyon, borzasztóan sze
retni. Ugy-c kicsikém?

Férj: Ugy, ugy szivem. Mondhatnám ész- 
nélkül szeretjük egymást.

Feleség: De hogyisne szeretnék ilyen elő
zékeny, okos, aranyos férjecskét.

Férj: Es én ilyen drága ennivaló asz- 
szonykát.

Feleség: Más férj mindig ásít.
Férj: Más feleség meg egész nap újsá

got olvas.
Feleség: De mi csak folyton turbékolunk, 

reggeltől estig.
Férj: Estétől reggelig, (hosszan megcsó

kolják egymást.)
Nagy P.: Mi... milyen irigylésre méltó 

boldogság! Ha ilyet lát és hall az em
ber, megjön a kedve a nösülésre. He

hehe ... nem is jó ilyesmit látni. He
hehe .. .

Férj: Ugy bizony barátom. Nincs is an
nál nagyobb jóság. Egy meleg kis ott
hon. Egy takaros kis feleség.

Feleség: Ha hazajön az elfáradt férjecskc 
a hivatalból, van aki várja csókkal, és 
kedvenc ételével. Utána férj uram el
olvassa az újságot, felesége meg addig 
is hizelkedvc dorombolva a vállára 
hajtja a fejecskéjét. így ni...

Nagy P. Jajj... ne mondják tovább. 
Egyszerre olyan melegen lett. Hehehe... 
Pedig olyan hidegen vagyok öltözve... 
Hehehe ...

Férj: (a közönség felé halkan.) Majd le
hűl ha megnősül.

Feleség: Bizony Pali, csak siessen is a 
nősüléssel. Jobb előbb, mint utóbb.

Férj: (újra a közönség felé, még halkab
ban) De a legjobb soha.

Nagy P. Már sietek is nagyságos asszo
nyom. És, hogy gyorsabban menjen az 
egész, az első nőt, aki utamba kerül, 

’ szavamra mondom, hogy feleségül ve

szem. Hehehe ... Ez csak elég gyorsan 
, megy?... Hadd irigyeljenek mások

meg engem. Hehehe ...
Férj: Lesz még akkor brühühü is
Férj, Feleség: Majd mutassa be a < ked

ves menyasszonyát, (utána újból far
kasszemet néznek. Mintha újból civódni 
akarnának, de egy szempillantás alatt 
győz bennük a jobbik érzés s az 
cnyelgésl újból kezdik. Most már ben
sőségesebben.)

Feleség: Igaz az, hogy én drága, enni
való asszonyka vagyok.

Férj: Ha igaz az a szép mese az Irodám
ból haza jövő férjecskéröl, amit az 
imént olyan meggyőzően ecseteltél.

Feleség: Igaz.
Férj: Akkor az is igaz.
Feleség: Nem beszélhetnénk mi min

dig így?
Férj: Csak tőled ügg drágám.
Feleség: Ezentúl mindent ugy teszek, 

ahogy le akarod és ahogy neked tetszik.
Férj: Akkor menyország lesz az életünk, 

mert én is ugy cselekszem, hogy ne
ked jó legyen.

Feleség nem lesz több panaszod rám.
Férj: De neked sem. Így már ideális a 

házasság, (átkarolva tartják egxmást, 
engedékenység mind két részről. Ter
mészetesen csak — ígéret alakjában. 
A nő ezután sem változik, a férfi vi
szont ném. Marad minden a régibe. 
Fontos az édes kibékülés)

Nagy P. (beront egy idős lehetetlen nő
vel,) Bemutatom a menyasszonyomat. 
Bemutatom a menyasszonyomat. Brü
hühü ... Ez került nz utamba.. .Brühühü. 
(Jövő tragédiák előszele lengedez a le
vegőben.)
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Munkásokhoz szólok.
Irta: Csányi Endre.

Munkásoki Ti föld alatt
Kenyeret kereső embervakondokok 
Mcst hozzátok szólok.

Amikor leszálltak munkátok helyére, 
Ugy-e nem tud.átok, 
Felnézhettek-e még 
Az Isten egére.
Örökös aggódás családtok élete, 
Édes apánk elment, 
Szól a legkisebbik: 
„Vissza jön-e élve?,,
Nem fojtja-e meg öt

. Majd lent a bányalég 
Ilyen baleset is 
Történt már sok, elég.
Nem zuhan-e reá 
A veszélyes tárna, 
Midőn a föld alatt 
A szenet bányássza?
Mennyi halált kívánt
A „fekete gyémánt" 
Mit sok ezer ember 
Kályhába tüzbe szánt.
Száguldó mozdonyok 
Kőszcnelesége ’ 
Sok-sok sírkeresztet 
Adtatok helyette.
Sok-sok kicsi árvát
Zokogó özvegyet, 
A családfő meghalt 
Ki keres kenyeret?

Lent a föld mélyében
Vagy fent a föld felett 
Oh! a bányamunkás (
Hitetlen ... rém lehet.

lője és ellenőrzője, a kerületemből tör
tént távozását néhány őszinte búcsúszó
val kísérjem. Főtanácsos Urnák őrhelye, 
kerületem egyik legexponáltabb városábén, 
Salgótarjánban volt hosszú éveken át 
kijelölve. Oly helyen, ahol a munkás
mozgalmak, a politikai, gazdasági és 
társadalmi élet .élsz nét állandó hullám
zásban tartották. Főtanácsos Ur gondos
ságának elsősorban mindig oda kellett 
irányulnia, hogy az állandóan fenyegető 
munkásmozgalmak hullámai a közrend 
és a köznyugaiom medréből ki ne tör
jenek és a gondosan megalapozott 
rendnek és békének pilléreit meg ne 
ingassák. Főtanácsos Űr ezen terhes 
hivatását minden időben a legnagyobb 
önzetlenséggel, eréllyel és megértéssel 
töltötte be, miáltal a helyi viszonyok 
konszolidációjában maradandó érdeme
ket szerzett Amidőn ezen felelősségteljes 
és érdemes működéséért teljes elismeré
semet és köszönetemet nyilvánítom, Fő
tanácsnok Urnák uj állomás helyén to
vábbi eredményes munkát és sok sze
rencsét kívánok. Dr. Éliássy Sándor s. k. 
kerületi főkapitány.

A Luther Ssövctség és az I. 
kér. iskola február 8-iki ismeretter
jesztő családi estélyén a Hiszekegy és 
megnyitó után Ötvös Zsuzsika szavalt, 
Chlebovácz Kálmán, Kovács Géza zon- 
gorakiséretével énekszámokat adott elő, 
majd Czirbesz István tüzoltóíőparancsnok 
tartott egy nagyszabású előadást a Tűz
védelemről. Igen nagy figyelemmel kisért 
fejtegetései, mély hatást váltottak ki a 
nagyszámú közönség leikéből. Markovits 
Gusztáv szavalata után Tuba Erzsi egy 
kedélyes verset, ami után ismét Chlebo
vácz Kálmánt hallgatta a közönség, aki 
ezúttal Kriífel József gitárkisérete mellett 
énekelt. Végül Turek Berta hatalmas 
tapsvihart kiváló monológja fejezte volna 
be az estet, ha Gyugya Rezső rögtönzött 
előadása meg nem kötötte volna le a 
mindvégig kitartó és mindenegyes mü- 
sorszámot megérdemelten nagy tapssal 
fogadó és honoráló közönség figyelmét. 
A február 15-iki est középpontjában Ko
vács Géza igazgató előadása áll, aki a 
Magyar Iparról fog előadni.

Eladó ház a Menház-ucca 77 
szám alatt Érdeklődni lehet Ponyi An
tal Fő-ucca 6 szám alatti vendéglőjében 
d. e. 11-12 és d. u. 6-7 óráig.

A v. 25. (losonci) gy. ezred em
léktáblájának felállítására alakult szer
vezőbizottság kitáró munkája az előjelek 
szerint olyan stádiumba juttatta a szép 
és nemes akciót, mely szerint remélhető, 
hogy e nyár folyamán a leleplezési 
ünnepség is megtartható lesz. A nehéz 
viszonyok dacára is küldik kisebb-na- 
gyobb adományaikat a volt 25-ösök és 
mások. — F. hó 1-én vasárnap Szé- 
csénybe és Balassagyarmatra szállt ki 
Gaál Ferenc és Básthy László a két agi
lis szervező vezetésével egy bizottság, 
hogy a két nagyobb városban nagy szám
ban élő bajtársaknak beszámoljanak az 
eredményről és felkérjék őket a mozga
lom erősítésére. A bgyarmati volt 25-ösök 
dr. Pongrácz György ny. várm. főjegyző, 
ügyvéd vezetésével a városháza tanács
termében vártak a helyi bizottságra. 
Nagy érdeklődéssel hallgatták Gaál Fe
renc és Básthy László beszámolóját *és 
lelkes csatlakozások bejelentése mellett 
megalakították a bgyarmati albizottságot 
dr. Pongrácz György elnöklete alatt. — 
Amint értesülünk Rudnay festőművész 
egy képet, Bóna Kovács Károly egy 
szobrot ajánlottak fel az akció javára.

Meghívó. A salgótarjáni II. l<ö* 
zeti áll. el. leány és fiúiskola növendé
keinek közreműködésével f. évi február 
hó 15-én délután fél 5 órai kezdettel a 
Róm. Kath. Olvasókör nagytermében, vig 
farsangi gyermekelőadást rendez a két 
iskola Tantestülete. Az előadás jövedelme 
iskolai felszerelések beszerzésére fog 
szolgálni. Ruhatári dij ülőhellyel 1 P., ál
lóhellyel 0* 50 P. A t szülőket és az is
kola barátait ezúton, szeretettel hívja 
meg a Tantestület. Műsor: 1. Bizonyít
vány. Előadják: Gólyán Lajos IV. o. t. 
és Kovács Vince V. o. t. 2. Mese az 
édesanyáról. Gyermekszinmü 2 felvonás. 
Irta: Raszter atya. 3. Magyar dalok. 
Énekli a gyermekkar. 4. Leckegép. Gyer- 
mekvigjáték. Előadják a fiúiskola növen
dékei. 5. Japántánc. Táncolják, nyolc 
párban, a leányiskola növendékei.

Gyümölcsfát, róxaát, gyökeres 
sxölővsrsaxöt sth. most rendeljen, hogy 
idejében ültethessen! Unghváry József 
faiskplája Cegléd. Árjegyzék ingyen!

Értesítés. A napokban ismét sza
porodott a bérautók száma városunkban, 
ugyanis Persch Ede az ismert soflör 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 melleit.

Meghívó. A Salgótarjáni Városi 
Levente Egyesület Segédoktatói Kara fo
lyó évi február hó 14-én (szombaton) 
este 8 órai kezdettel a Róm. Kath. Ol
vasókör nagytermében műsorral egybe
kötött táncmulatságot rendez, melyre 
szeretettel meghivja Salgótarján város 
közönségét. Belépődíj: L hely 1'40 Pengő, 
II. hely 1 Pengő, Állóhely 80 fill. Cser
kész és Levenlejegy 40 fill. Felülíizeté- 
seket a Levente Otthon javára köszönet
tel fogadunk.

Misszió* megmozdulás vá
rosunkban. Folyó hó 8-án este 1/2 8 
órai kezdettel tartotla. meg P. Majsay 
Mór a kapisztrán ferencesek missziós 
ügyvivője a katolikus kör nagytermében 
az első missziós előadását, oly óriási 
nagy érdeklődés mellett, melyre váro
sunkban még eddig nem volt példa. 
Nemcsak a nagyterem, de maga a szé
les folyosó is zsúfolásig meglelt és szá
zakra megy azok száma, kik kénytele
nek voltak visszafordulni, mivel lehetet
lenség volt az előadás színhelyét meg
közelíteni. nagysikerű előadást P. 
Virág Venánc a kapiszlrán-fercnces tar
tomány titkára nyitotta meg, ki öröm
mel és szívélyesen üdvözölte a jó tarjáni 
híveket, kik ilyen nagyszámban . meg
jelenve, fényes tanujelét adták a missziók 
iránt érzett meleg szeretetüknek és re
ményteljes lelkesedésüknek. Majd átadta 
a szót Mór Atyának, ki a ferencesek 
kedves közvetlenségével és mindenkit le
bilincselő modorú előadásával két órán 
át ismertette a magyar ferences misszió
sok apostoli fárasztó útját, lemondással 
és szenvedésekkel telt életüket, nehéz 
működési területüket, a különféle kínai 
szokásokat, az ottani szomorú viszonyo
kat és nagyszabású missziós terveiket. 
A kitűnő előadást jól sikerült fénykép 
vetítéssel kisérte, mely az érdeklődést 
mindinkább fokozta ■cs előnyösen kiegé
szítette. A nagy hatást kiváltott előadás 
maradandó mély nyomokat hagyott a 

;hallgatóság szivében, kik percekig éltették 
a magyar missziós ügyet és azok meg
jelent népszerű képviselőit, kiket közön
ségünk végleg szivébe zárt Az a lélek
emelő tömegérdeklődés, mely úgyszólván 
minden propaganda nélkül, ily igazán 
impozáns módon megnyilvánult, biztató 
reményt nyújt arra, hogy itt, hol a misz- 
sziós ügynek ily termékeny talaja van, 
kellő megszervezés után, ez irányban is 
a legszebb eredményt lehet elérni.

Elcserélném Kassay-soron levő 
házamat kisebbért, esetleg eladnám, vagy 
bérbe adnám. Érdeklődni lehet Gyurcsik 
János czipész mesternél. Ovoda-tér 3 sz.

Szülői értekezlet. A salgótarjáni 
II. körz. áll el. fiúiskola, jól sikerült s 
látogatott szülöiérlekezletet tartott a f. 
hó 1-én délután. Az iskola és a család 
összefogása egy egy ilyen értekezlet, a 
nemzeti kincs, a gyermek jövőjének 
munkálásában. A gyorsan rohanó élet 
mind többet-és többet kíván küzdőitől 
ugy, hogy ma már az iskola csak a 
család segítségével tudja megadni, azt 
az alapot amelyen a feltörekvő ifjú 
nemzedék megindulhat az élet utján. Ezt 
a gondolatot szolgálja a tantestület ami
dőn munkába szólítja a szülőket is. — A 
megértés teljes mértékben megnyilvánult. 
A szülök örömtől ragyogó arccal hal- 
gatták gyermekeik szavalatait, a dalait 
és teljes megértéssel fogadták az elhang
zott előadást. Amidőn pedig a gverme- 
keikröl való beszélgetés következett, 
végét allig akarták szakítani a tanitóra 
és szülőre egyaránt értékes eszmecseré
nek. A nemes cél érdekében az első 
lépés megtörtént, kitartást kívánunk ax 
együtt munkálkodáshoz.

mint a Népszövetség tagállama tovább 
hordolxa a legyőzött országokra szabott 
francia igát? Aminek elkövetkezésétői 
tartani lehetett, azt most bejelentette 
Curtius külügyminiszter s bejelentésének 
indokolása valóban méltó a 70 milliós 
német nép önérzetéhez és értékéhez. A 
francja követelések terhe alatt odáig ros- 
kadt Németország, hogy munkanélküliéi
nek nagy számát, a német népre kirótt 
adókat nem viselheti csak teljes anyagi 
tönkrej utasa árán.

Curtius azt látja, hogy a lejtőn 
csak ugy lesz megállás, ha feloldozza 
azokat a kötelékeket, amelyek a Nép
szövetséghez láncolták. Németországnak 
ez az elhatározása nemcsak iigyelmez- 
tetés Franciaország felé, hanem útmuta
tás is a többi legyőzött nemzetek felé, 
hogy a Népszövetség mai elgondolásában 
és összeállításában nem szolgálja a né
pek egymásközőtti harmóniájának célját 
Talán Curtiust elgondolásának kimondá
sára az is vezette, hogy a német nép a 
várakozásban és a türelemben nem tud 
egységes lenni, mert a munkanélküliség 
okait és a gazdasági romlás kutforrását 
keresve, a német nacionalizmus a felsza
badulás erejét magában a német nép
ben látja.

A népszövetségi politika elhibázott 
voltát az fogja igazolni, ha Németország 
elgondolását valóra is váltja. A győzők 
nem akarják belátni azt, hogy politiká
jukon változtatni kell s még ma is ott 
tartanak, ahol a békekötés első éveiben 
tartattak. Azt hiszik, hogy a népek testi 
és lélkí ereiét fantomokkal lelehet nyű
gözni s azt remélik, hogy a háborútól 
való félelem kiöli a népek leikéből az 
öntudatot Ámde a népek épugy végez
nek számfejtést, mint a legegyszerűbb 
matematikus s a számadatok csalhatat- 
lanságával meg tudja állapítani azt, hogy 
a népsorvasztó politika előbb, vagy, utóbb, 
de összeomláshoz vezet. A gazdasági és 
politikai rend a tényeknek kölcsönhatá
sán nyugszik s ha a tények a romlás 
csiráit hordozzák méhükben, akkor a té
nyeken férfias elszántsággal változtatni 
kell. Talán ezek az elgondolások érlelik 
Németország elhatározását

Szülői értekezlet és ismeret
terjesztő előadás. A salgótarjáni acél
gyári Tanitótestület január hó 30-án az 
iskola tornatermében 156 érdeklődő szülő 
jelenlétében tai tolla szülői értekezletét 
és ismeretterjesztő előadását Oláh Mik- 

■ lós elnök megnyitójában az újévben elő- 
szőr összegyűlt szülőket meleg szeretettel 
üdvözölte és az újévi közös gyermekne
velő munkára a jó Isten áldását kérte. 
A szülők impozáns megjelenéséből 
örömmel következtette azt, hogy meg
értik és átérzik a közös tanácskozmá- 
nyok nagy horderejét és fontosságát. Rö
vid általános nevelési kérdések fejtege
tésével folytatja, melyet tekintettel az ér
tekezlet gazdag műsorára, röviden befe
jez és kéri a jelenlevő szülőket, hogy a 
tárgysorozaton" levő előadásokat fontos
ságuknál fogva nagy figyelembe részesít
sék. Majd Demeter Bertalan hittanár tar
totta meg nagyszabású „Mozi és a val
lás erkölcsi nevelésről" szóló szabad elő
adását, melyet nagy tudással, készültség
gel és a gyakorlati életből vett illusztrá
ciókká! nagyon is vonzóvá és tanulsá
gossá tett s kérte a szülőket, hogy tö
rődjenek gyermekeik hittan tanulásával 
és vallásos nevelésével. Utána Rőder Al
fréd acélgyári tanító „A gázháboru és az 
ellene való védekezésről" tartotta meg 
szabad előadását, melyet nagy fontossága 
miatt a szülők általános érdeklődéssel és 
figyelemmel hallgattak. Maros mentén ve
tített képes ismeretterjsztő előadásával 
együtt, amikor is végigvezette a hallgató
ságot a Maros mentén bemutatott drága 
történelmi múltú helyeken, melyek most 
román megszállás alatt vannak. Azután a 
gyermekek „Jellemneveléséről" értékes, 
tömör előadásával keltett a szülők köré
ben nagy figyelmet és érdeklődést Schönk 
G. acélgyári tanitó, kinek szép fejtegetését 
és előadását nagy csendben és figyelemmel 
hallgatták. Végül Oláh Miklós elnök bezáró- 
jában kérte, hogy gyermekeik nevelésé
nél mindig a szeretet és önzetlenség ve
zesse a szülőket, foglalkozzanak mind 
többet gyermekeikkel, tanulmányozzák 
egyéniségét, tapasztalataikat pedig össze
jövetelen kivül is közöljék a tantestülettel, 
hogy közös megértéssel neveljenek. Elnök 
megköszönve az előadóknak nagy ké
szültségről tanúskodó előadásaikat, a szü
lőknek pedig a tömeges érdeklődést, 
kérte őket, hogy tájékoztassák az itt hal
lottakról azokat a nem érdeklődő szülő
ket is, akik nem vesznek részt közös ér
tekezleteinken s igy nem törődnek gyer
mekeik nevelésével s ezzel bezárta az 
értekezletet. Majd a szülők az osztályta
nítókkal beható tárgyalásokat folytattak 
a gyermekekről s közös nevelési eljárás
ban állapodtak meg. Isten áldása' legyen 
a közös nevelési munkán.

Hirek és különfélék
Körorvos választás. Mátravere- 

bélyben megtartott körorvos választáson 
f. hó 6-án Veres Zoltán főszolgabiró el
nökletével a választók Dr. Papp András 
szentesi orvost egyhangúlag megválasz
tották a körorvosi állásra.

A polgárískola uj igazgatója. 
A polgári fiú és leány iskoláknál Pio- 
hászka Lajos nyugdíjaztatásával megüre
sedett igazgatói állásra a kultuszminisz
térium a helybeli tantestület egyik ér
demes tagját: Dörner Géza tanárt, he
lyettes igazgatót nevezte ki. A hadviselt, 
nógrádmegyei származású, uj igazgató ki
nevezése általános örömet és megnyug
vást keltett, mert Dörner Géza kiváló 
egyéni tulajdonságai, ismert korrektsége 
a kettős iskola vezetésére teljes garan
ciát nyújt Az iskola átadása és átvétele 
Dr. Visnyovszky Rezső kir. tanfelügyelő 
jelenlétében f. hó 13-án pénteken történt 
meg, Ugyanaznap este a kath. körben a 
tanártestület a tanfelügyelő és az uj igaz- 
Sitó tiszteletére közös vacsorát rendezett.

r. Visnyovszky Rezső felhasználta az 
alkalmat és meleg búcsút vett a tanár
testülettől, abból az alkalomból, hogy a 
polgári iskola az uj főigazgatóság hatás
körébe helyeztettek. A tantestület soha 
el nem múló ragaszkodásáról és szerete- 
téröl biztositatta a tanfelügyelőt, akinek 
ugy tanügyi, mint társadalmi tevékeny
sége megteremtette Nógrád vezető hely-' 
zetét az iskolai és iskolánkivüli kultúra 
terén, továbbá egységes és értékes tan
testületi szellemet és szolidaritást épí
tett meg.

Esküvő. Paukó Kálmán f. hó 
11-én d!.u. vezette oltárhoz a r.k. temp
lomban Mihalik Giziké urleányt.

Elismerés ax eltávoxott ren- 
dőHőtanácsosnak. Nagyságos dr. Pitta 
Lipót urnák rendőrfőtanácsos. Abból az 
alkalomból, hogy a Belügyminiszter Ur 
őnagyméltósága Főtanácos Urat a rendőr
ség érdekében kifejtett értékes működé
sének teljes elismerése és köszönetének 
nyilvánítása mellett a salgótarjáni rendőr
kapitányság vezetése alól felmentette, 
én is indíttatva érzem magam, hogy mint 
Főtanácsos Ur közvetlen főnöke és évekre 
visszaható munkásságának állandó figye-
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Kaptuk az alábbi levelek
Tekintetes Szerkesztőség!
B. lapjuk január 24-i számában 

„Horváth Géza távozása Salgótarjánból” 
cím alatt megjelent cikkükre az alábbi 
észrevételeink vannak és tisztelettel kér
jük, hogy annak b. lapjukban helyt adni 
szíveskedjenek.

Anélkül, hogy mi Horváth • Géza 
volt gyárvezető ur érdemeit a legkisebb 
mértekben is megnyirbálni akurnók, 
szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy 
vállalatunk vezetését nem Horváth Géza, 
hanem rajta keresztül központi Igazga
tóságunk irányította. Ezért vállalatunknak 
a háború és forradalmak utáni fellendü
lését nem lehet Horváth Géza ur tevé
kenységének betudni, hanem központi 
Igazgatóságunkénak, amely ugy külföldi 
tanulmányok, mint anyagi áldozatok árán 
igyekezett odahatni, hogy vállalatunk és 
ezáltal hazai iparunk a technikailag mo
dernül berendezett gyárak élére kerüljön.

Ennek eredménye mutatkozott a 
városunkban 1924. évben rendezett. Fa
luszövetségi kiállításon, valamint az 1925. 
évben a megye székhelyén rendezett ki
állításon, amikor is kiállított gyártmánya
ink szépsége és tökéletessége révén vál
lalatunk részesült többszörös kitüntetés
ben és elismerésben-

A gyári alkalmazottak szellemi és 
társadalmi életének érdekeit Központi 
Igazgatóságunk támogatta a leghalható- 
sabban az által, hogy a vállalatunk ke
belében alakult különféle egyesületeknek 
évenként jelentős anyagi támogatást nyúj
tott és nyújt ma is.

Vállalatunknál Horváth Géza ur tá
vozásával eröbeni redukció nem történt, 
mert a gyárvezetői állás betöltéséről köz
ponti Igazgatóságunk kellő időben gon
doskodott.

Sorainknak szives közreadását előre 
is megköszönve,

kiváló tisztelettel:
A Budapest—Salgótarjáni Gépgyái 

és Vasöutő Rt tisztviselői.

A „Mansz“ csütörtöki kultar- 
délatánjaL Február 5.-én 5 órakor a 
városháza nagytermében szépszámú hall
gatóság előtt Semetkay Józsefné gimn. 
tanárnő tartotta ez idei sorozatos törté
nelmi dső előadását. Ez alkalommal a 
pog iny nagy római birodalom fénykorá
ról, hanyatlásáról cs a kereszténység 
keletkezéséről tartott történelmi oknyo
mozó tudományos és tanulságos előadást. 
A pedagógus megszokott könnyed el
beszélő modorával vezette vissza hallga
tóságát a múltba. Érdekes előadásán vé- 
gigrezgett az előadó mélységes és meg- 
gyöződéses nagy vallásossága, ami meg
hatódban keltette fel az ottlevők érdek
lődését a téma iránt és mindvégig fe
szült figyelemmel hallgatták. További elő
adásait is élénk érdeklődéssel várjuk. — 
A február 12-iki kulturdélutánon Tuba 
Erzsiké gyönyörű irredenta költeményt 
szavalt el, kellemes, finom hangjával, 
szépen hangsúlyozva. Ezután dr. Dornyay 
Béla gimn. tanár tartott előadást az ős
ember fejlődéséről, a kőkorszak, bronz
korszak és a vaskorszak 2-ik periódusáig. 
Tudományos régészeti előadását vetített 
képekkel érzékeltette. — A nagy szám
ban megjelent hallgatóság hálásan és 
nagy figyelemmel kísérte közismert tu
dós régészünk értékes előadását. — A 
következő kulturdélutánunk keretében 
ismét Semetkay Józsefné gimn. tanárnő 
tartja folytatólagos történelmi előadását, 
vetített képekkel illusztrálva, melyre az 
érdeklődök figyelmét felhívom és megje
lenésüket szeretettel kérem. — K.

Műkedvelő előadás Kistere- 
nyén. F. hó 1- és 2-án tartotta nagy
szabású kabaré előadását a kisterenyei 
róm. kath. egyház. Visszaemlékezve a 
múlt évi sikeres előadásra, most oly nagy 
volt az érdeklődés, hogy a jegyek már 
elővételben elfogytak. Az előadás maga 
várakozáson felül sikerült A közönség 
az egyes számokat falrengető tapssal ho
norálta. Amily nagy volt az erkölcsi ha
szon, oly nagy volt az anyagi is, kb. 
1.000 P. volt a bevétel, mely összeg a 
kisterenyei róm. kath. templom javára 
lesz fordítva. Méder Teréz tanítónő mint 
a múltban, ugy most is szépen oldotta 
meg a rendezés feladatát. Horváth Gyula 
plébánost ki az egyház érdekében szün
telen fáradhatatlanul és nagy energiával 
dolgozik a termek zsúfolásig megtöltő 
közönség nagy ovációban része
sített.. ’ - P. N.

Tadja ön már, hogy az ismert 
Aspirin-tabletták 1895-ben beható kísér
letek és tudományos kutatások után ke
rültek forgalomba és immár kb. 33 év 
óta az emberiséget a „meghűlések” elleni 
védekezésnél támogatják. Hűtések min
den tüneteinél, influenza-, spanyol-jár
vány, reuma, csuz, iscbiásnál ma már az 
egész világon A>pirin-lablellákat az ere
deti csomagolásban a* „Bayerkereszttel" 
szedik*

A „Salgótarjáni Ipartestülel“ 
állal 193i. február 1-én az épülő szék
ház javára rendezett műsoros estélyen 
íelülfizeltek és adományaikkal hozzájá
rultak névsora; Egy úttal az ipartestület 
elnöksége ez utón mond hálás köszönetét. 
Hochauser Káro.y 50 P, Salgótarjáni Tak. 
pt rt. 25 P, Sziíárdy István 20 P, Kohn 
Lipót „Salgó„ likőr és rumgyár 16P50l, 
Jankovics József 15 P, Salgótarjáni Nép
bank Rt, Sonenshein Dávid, Hankus La
jos, Róth Flóris, Rimamurány-Salgótar- 
jáni-Vasmü Rt., Pál Dezső, Ker. Iparos 
Szövetkezet, Dr. Förster Kálmán, Tisch 
László, Kilczer Béla, Konh Lipót fake
reskedő* dr. Varga Kálmán, 10—-10 P, 
Szitár Dániel, Szilárd Emil, 8'50—8'50 P, 
ids. Timaróczky Sándor 7 P, Patay Ist
ván, Klcment József, Nagy József, Kraj- 
csovics Gyula, Bodó Lajos, Ponyi Sán
dor 6’50—6*50 P, Goldner Károly 6 P, 
Patay Lajos, ifj. Timaróczky Sándor, Omi- 
lyák Flóris, Zdravics Béla, _Sótér Ignác, 
Skolnik Dániel, Horváth Lajos, Takács 
Ferenc, Gáspár János, Dr. Figus Béla, 
Bicskei Miksa, vitéz Bodor Sándor, Kiss 
Gyula, Keszler Mátyás, Dr. Holcsek Béla, 
Végh Kálmán, Budapc^t-Salgótarjáni Gép
gyár és Vasmű Rt, Spilberger László, 
Tisch Gyula, Borvan Pál, Donászy Viktor, 
Rőmer Jenő, Dorozsnyák Géza, Raffay 
Péter, Németh Imre, Salgótarjáni Omke., 
Dr. Csengődy Lajos, Rauchwerger Mór 
5—5 P, Űngár Gábor, 4’50 P, Diengács 
Viktor, Bergmann Károly 4—4 P, Kovács 
Nándor, Obrincsák Ernő, Reguly Lajos, 
SzilágyiSándor, Lejlák János, Szántó Sán
dor, RőmerÁrpid.K iruczLajos,Lő.vy Béla 
3'50—3’50P, HetichP., KivovicsJenp,Kúp
osok Adél, Molnár Józ ;ef, Szabó Dezső,Osz- 
trovics Ödön, Nagy Demelcrné, Baier Ist
ván, Mihály Antal, Blayer Farkas, Jan
kovics Lajos 3—3 P, Torday Lajos. Gult- 
mann Mátyás. Szauer Andor, Énder Ist
ván 2'50—2’50 P, Janovszky Mihály, Kúp
osok Albert. Rusznyák Józse , Gaál Já
nos, ’ Papp Lajos, Bartos Tamás, Szent- 
péleri János, Zsebe Antal, Horváth László, 
Lapsánszky János, Jakubove Pál , Pál 
Lajos, Rosenberg Sándor, Haász Árminné. 
Bógenglück Jakab, Farkas Rezső, Kácser 
Dezső, Jancsovics Károly, írom Aladár, 
Blau Márkus, Gescheit József, Singer 
Gyula 2—2 P, özv. Kupcsok Kálmánná, 
Holles Mihály, Fehér Gyula, Keresztényi 
Ödön, Schujer József, Holub József, Pe- 
cze Béla, Simon Aladár, Makray István, 
Telek Józse , Őrlik Gyula, Neuhold An
tal, Bori Ferenc, Hoffmann Gusztáv, En- 
dér István, Mórics György, dr. Svabach 
László, Keller Sándor, Deutsch Sándor. 
Breiner Jenő, Gáspár Vilmos, Nagy De
meter, Gáspár István, Reiprich Béla, Föl
diák Imre, Sonnenschein Á;pád, Grün 
Mór, Szabolcsi Miklós, Rtvay Sándor, 
Gescheit Jenő, FriedmannTestvérek, Men- 
czel Jenő, Ziegler J., Mayer Vilmos, dr. 
Szalvendy Ödön, Fischer Zoltán, Kromek 
Lajos, Bulyovszky Lajos, 1*50—1 50 P, 
Szenlpéteri István, Vilezsál Richárd, Szta- 
nek Rezső, Tóth László, Keresztényi Ist
ván, Bóna József, Dianovszky N., Veig- 
ner Kálmán, Lusztig Dezső, Vidder La
jos, Gotlesmann Lipót, Fischer Izidor, 
Elner Sándorné 1 — 1 P, Kovács Nándor, 
N. N., Nagy János, Fekete Lajos, Kasz- 
per Kálmán, Langer József, Vilezsál Jó- 
zzef, Steiner Géza, Szabó Illés, N. N., 
Kovács N., Tomka Géza, Papp Sándor, 
Kiss Árpád, N N., ifj. Kovács Gyula, 
Szartórisz N., Malomhegyi N., Palatinszky 
János, Jasztrovszky N., Rezes Rudolf, 
Kálmán József, Cserháti Pál, N. N., Hoff
mann Vilmos, Friedmann Lipót, Steiner 
Lajos, Vidder Gyula, Schreiber Jakab, 
Medvéi Vilmos, Vinternitz Vilmos, László 
György, Buchasfer J , Kom István, Kuc- 
hinka Gyula, Kahán J., Biron Albert, 
Pész Árpád, Biheller Jakab, Chlebda Já
nos, Holecz Gyula 0'50—0’50 P.

Hangos Apolló. Örömmel üdvö
zöljük városunk legújabb haladását: a 
hangos mozgóképszínházat. Régen küz
döttünk érte, de pénzügyi okok ez ideig 
késleltették a megvalósulást. De szombat
tól kezdve bevonul a technika legújabb 
vívmánya a salgótarjáni Apollóba is. 
A legújabb hangos műsorban lesz részünk. 
Nem kell most már egy jó filmciemegé-

< EJgy külön bejáratú bútorozott 
szobát keresek a főtéri állomás közelé
ben. Cím a kiadóban.
ért Budapestre utazni, helyünkbe jön. 
Az e.őadások hétköznapokon is 7 és 9 
órakor kezdődnek. Ugy a korai, mint a 
késői lefekvők megtalálják az alkalmas 
időt a moziba menetelre. Ez is hiányzott 
a néma filmek idején. Révay Sándort* 
elhatározásáért, áldozatkészségéért kö
szöntjük.

A „Salgótarjáni Sakkpr“ 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 hiv.) f. hó 
végéig jelentsék be. Részvételi dij 50 
fillér. Az előadás és szimultán napja és 
ideje később lesz közölve a „Munkában".

Mulatságok. A Városi Leventék 
műsoros táncmulatsága ma szombaton 
este a Kath. Körben. — A Palackgyári 
Olv. Kör ma este-, a palackgyári Ölv. 
Körben tart jelmezestélyt. — Az 
O. M. K. E. helyi fiókja maeste a Pan
nónia összes termében tartja ’arsangi es
télyét. — A Ker. Szoc. munkásdalárda 
jelmezes estje a Kath. Körben holnap, 
vasárnap este lesz — A mészáros ifjak 
táncvigalma holnap vasárnap este a Nem
zeti szálló és vendéglőben lesz. — F. hó 
17-én kedden este a Ponyi Antal ven
déglőjében cigánybál.

Salgótarjáni Casinó.

Meghívó.A Salgótarjáni Casinó 1931 évi 
február hó 24-én délután fél 7 órakor 
saját helyiségében tartandó 

év; rendes közgyűlésre.
Salgótarján, 1931. íebr. 12. napján. 

Róth s. k.
elnök.

Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyitó és jelen gyűlés jegy

zőkönyvének hitelesítésére két tag ki-
. jelölése.

2. Igazgató jelentése az 1929. és 1930. 
évektől.

3. Pénztárnok és számvizsgáló bizottság 
. jelentése az 1929. és 1930. évekről

és a tisztikar részére a íc.mentvény 
megadása.

4. Az 1931. évi költségvetés megállapítása.
5. Elnökség, tisztikar, választmányi és 

számvizsgálóbizottsági tagok választása.
6. Indítványok.

Az alapszabályok 11 §-ának 7. bek. 
értelmében indítványok a közgyűlést 
megelőzően 3 nappal az igazgatóhoz Írás
ban adandók be.

Lourdes folyóirat XVI-ik évfolya
mát melegen ajánljuk az érdeklődők 
szives figyelmébe. Állandóan a leghatá
sosabb cikkekben ismerteti Lourdes, 
Limpias, Lisieux, Nevers (b. Bernadetté) 
különösen pedig Konnersreuth (Neumann 
T.uéz) csodás eseményeit. — Szervezi 
Lourdes zarándoklatát májusra Páduába 
is (33-adszor megy). — Ajánlja kiadvá
nyait (Lourdesi Ájtatosságok, Lourdes 
Napttr, Limpias, stb.) — Terjeszti a lo
urdesi vizet stb. Mutatványszámot kész
séggel küld Lourdes kiadóhivatala Sop
ron (Tólh-nyomda.)

Ski ródli és anlomobíl-moto- 
ros csillagtara verseny Lillafüre
den. Az Északmagyarországi Automobil 
Club a Kir. Magyar Automobil Club és 
az Országos Ski Szövetség közreműkö
désével február 9-től nagyszabású téli 
sporthetet rendez Lillafüreden. Kiírásra 
kerül; ski, ródliverseny és a motoros 
ski-jöring a lillafüredi tó jegén. Ugyan
ezen alkalommal február 9-iki d. e II 15 
óra közötti befutással az ÉMAC autóclub 
automobil és motorok részére Lillafüred 
célponttal könnyű feltételű csillaglurát 
rendez. A ski és ródliversenyre a rcn- 
deZ(ő egyesületek szívesen látnak min
denkit aki a sport iránt kedvet érez. A 
csillagturára benevezhet mindenki aki
nek vezető igazolványa van és az uta
sok is emlékpalakettet kapnak. Neve
zési dij személyenkint és vezetőként 5 
pengő. Díjkiosztás a helyszínén. A start 
számokat az ÉMAC a jelentkezőknek 
postán küldi meg. Elhelyezésről a lilla
füredi Palota szállóban és turista szálló
ban továbbá Miskolcon, a jelentkezés

3 oldal

sorrendjében az ÉMAC automobil Club 
gondoskodik. A rendező Clubok felkérik 
az összes tagjaikat és az összes téli sport
kedvelőket, hogy a lillafüredi sporthélen 
minél számosabban vegyenek részt Bő
vebb felvilágosítást nyújt az ÉMAC 
Autóclub Miskolc (telefon 10—10) Nóg
rád megyében pedig a club nógrádi ügy
vezetője: Dr. Buchalla Sándor r. kapi
tány Balassagyarmaton. A mindenkori 
hó és jég viszonyokat a Nemzeti Sport
ban közlik.

Szívbetegeknek és érelmesze
sedésben szenvedőknek a termé
szetes „Ferenc JózaeF* keserű viz 
használata könnyű és pontos bélmükö- 
dést biztosit Klinikai vizsgálatok igazol
ják, hogy a Ferenc József viz külö
nösen agyvérzésre és gutaütésre hajlamos 
idősebb embereknek kitűnő szolgálatot 
tesz. A Ferenc József keserüviz 
gyógyszertárakban, drogériákban és fü- 
szerüzletekben kapható.

A salgótarjáni kir. járásbíróság mint te
lekkönyvi hatóság.

6414/tkv. sz. •

Árverési hirdetinény=kivonat
Fleischmann Béla végrehajtatónak 

Somoskői András végrehajtást szenvedő 
ellen indított végrehajtási ügyében a te
lekkönyvi hatóság végrehajtási árverést 
875 P. tőkekövetelés és járulékai behaj
lása végett a starjáni kir. járásbíróság te
rületén levő, Somoskőújfalu községben 
fekvő s a somoskőujfalu 811 szu, tjkv- 
ben ALI sor, 1536 hrsz, alatt foglalt 
„kert” ingatlanból melyen az adó és ér
ték irányitvány szerint egz ház is épült 
B. 5 sorsz. szerint Somoskői András vég
rehajtást szenvedőnek nevén álló jutalé
kára 3000 P. kikiáltási árban elrendelte.

Az árverést 1931. évi február hó 
26 napjának d. e. 10 órakor Somoskő
ujfalu községházánál fogják megtartani.

Az árverés alá kerülő ingatlan a 
kikiáltási ár felénél alacsonyabb áron 
nem adható el.

Az árverelni szándékozók kötele
sek bánatpénzül a kikiáltási ár 10°/„-át 
készpénzben, vagy az 1881: LX. t-c. 
42. §-ában meghatározott árfolyammal 
számított óvadékképes értékpapirosban 
akíküldöttnélletenni.hogy a bánatpénznek 
előleges bírói letétbe helyezéséről kiállí
tott letéti elismervényt a kiküldöttnek 
átadni és az árverési feltételeket aláírni. 
(1881:LX. t.-c. 147., 150., 170. §§; 1908 
LX. t-c. 21. §.).

Az aki az ingatlanért a kikiáltási 
árnál magasabb ígéretet tett, ha többet 
ígérni senki sem akar, köteles nyomban 
a kikiáltási ár százaléka* szerint megálla
pított bánatpénzt az általa Ígért ár ugyan
annyi százalékáig kiegészíteni (1908:XLI. 
25. §.)

Salgótarján, 1930. október hó 30 
Zelenka Ottó s. k. kir. jb. elnök 

Csömör 
kir. tkwezető.

Földbirtokosok fölsegitése. A 
gyuíakölcsön maradványösszegének fel
használását irányító u. n. ötös bizottsága 
által a bajbajutott birtokosok felsegitésére 
vonatkozólag kigolgozott tervek végrehaj
tásának sikere több vonatkozásban felté
telezi a hitelező pénzintézetek jóindu
latú közreműködését. Az ezzel össze
függő kérdések megvitatására az ötös 
bizottság, a záloglevél kibocsájtó intéze
tek és a Tébé vezetőivel együtt értekez
letet tartott, melyen ugy a záloglevélin- 
lézelek,’ mint a Tébé képviselői készsé
güket jelentették ki, hogy a bizottságnak 
az önhibájukon kívül bajbajutott birtoko
sok felsegitését célzó munkáját ott ahol 
az szükséges, a maguk részéről is előse
gítik és támogatják. Az intézetekhez és 
a Tébé hez beérkezett jelentések alap
ján az értekezleten az a sajnálatos tény 
nyert megállapítást, hogy egyes adósok 
esedékes tőke vagy kamatfizetési kötele
zettségeiknek teljesítését azzal az indo
kolással tagadják meg, hogy felsegitésűk 
iránt az ötös bizottsághoz kérelmet nyúj
tottak be, vagy fognak benyújtani. A bi
zottság ezután is nyomatékosan figyel
mezteti az eladósodott földbirtokosok 
minden kategóriáját, hogy a felsegilés 
iránti kérelemnek az ötös bizottsághoz 
való benyújtása senkit sem mentesít az 
esedékes kötelezettségeknek teljesítése 
alól és, hogy a tőke vagy kamatfizetés 
indokolatlan elmulasztásával csak saját 
helyzetét súlyosbítja, mert az ötös bizott
ságnak nem feladata, hogy a fizetni nem 
akaró adósokat támogatásban részesítse.
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SPORT

Farsangi vásár

1 m. magyar chrepdeschin 5’20 P

G. F. B. harisnyák gyári leraknia

APOLLO MOZGÓ HETI MŰSORA

éa

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

és 
és

A legújabb menyasszonyi fátyolok, koszorúk 
és díszvirágok legszebb raktára.

készíttettem, ezek f. év február 20-tói 
kezdve a városházán 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. Försler Kálmán 

polgármester.

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

Külön bejáratú bútorozott szoba 
azonnalra kiadó. Kassai-sor. 1.

Nagy utcai szoba előszobával 
azonnal kiadó. Füleki-ulca 33.

Salgótarján Kövár-utca 22 sz. 
ház eladó 67’6 □ gyümölcsöskerttel.

Dobos faiskola
most adta ki a sovány nyíri homokon 
termelt, s igy bármely talajon is ered
ményesen honosaié akác gleditslacse- 
mete tömegtermeléséről a XXXIII-ik 
évi árjegyxékét, melyben az egyes anyagok 
oly pontosságai vannak körülírva, hogy ren
delő a remélhető minőségnél silányabb 
anyagot semmi cselre sem kaphat.

Cim: DOBOS FAISKOLA
Kemecse. (Szabolcsmegyc)

Másolat.
Magyar kir. Államvasutak Igazgatósága. 
100235/1931. sz. D. I.

Hirdetmény.
A m. kir. államvasutak nyilvános 

árlejtésen eladni szándékozik a Budapest. 
Salgótarjáni vasútvonal 1273 - 1275 szs 
szelvényei közölt a pálya baloldalán 
fekvő 72 négyszögölnyi terjedelmű ingat
lant, mely’ a Salgótarjáni Füleki utca 
26. sz. és 28. sz. házszámu ingatlanai 
között fekszik.

A szóbanlevő ingatlan 1200 pengő 
alatti áron nerp eladó.

A vételi ajánlat Ívként 1 pengő 60 
filléres okmánybélyeggel a pályázó állal 
felbélyegezendő. Az ajánlat folyó évi 
február hó 28. déli 12 óráig a magyar 
királyi államvasutak igazatóságához (bu- 
dapest VI. Andrássy ut 75.) nyújtandó be. 
Az ajánlat lehetőleg postán küldendő 
be. A jelzett időpont után netán beér
kező ajánlatok figyelembe nem vétetnek.

A vételi ajánlat elfogadása esetén 
a vevő és a magyar királyi államvasutak 
adásvételi szerződést kötnek, amelyet a 
magyar királyi államvasutak készítenek 
el. Á szerződéssel járó összes illeték és 
bélyegköltségeket a vevő fizeti.

Vevő köteles továbbá a megvett 
terület utcahomlokzata mentén elkészült 
utcai aszfaltburkolat költségeit is viselni.

A szerződés aláírásakor a vevő 
200 P. bánatpénzt tartozik a magyar 
királyi államvasutaknál befizetni, a vé
telár hátrálék pedig a kötendő szerző
désnek m. kir. miniszter ur Önagyméltó- 
sága által történt jóváhagyása után válik 
kötelezővé.

Magyar királyi Államvasutak.

Donászy Viktor 
.Magyar Divatáruházában** SALGÓTARJÁN.

17. kedden, 18. szerda, 19. csütörtök.
Éneklő, beszélő, zenélő hangos film!

Mese a benzinkútról.
Nagy film operett. Kiegészítésül:

. Tinta Maki kocavadásx. Tengeri szörnyek 

csütörtökön este 8, szombaton este fél 9,

Kész menyasszonyi kelengyék.
Hímzett ágynemüek, ingek. Batiszt és habselyem szoknya 
nadrág combiné. Színes és fehér hálóingek, csípőszorítók 
melltartókban úgyszintén Késmárki len és 1? személyes asztalte

rítők, törülközők és lenvásznak nagy választéka.

Meghívó.
„A Munka** alkalmi egyesü

lés f. hó 24-én kedden este 18 óra 30 
perckor a városháza tanácstermében 

rendes évi közgyűlését 
tartja.

Tárgysorozat:
1. Múlt gyűlés jegyzőkönyvének fel

olvasása. »
2. Intéző és végrehajtó bizottság 

jelentése.
3: Költségvetés előjegyzés, előirány

zat tárgyalása.
4. Felmenlvény megadása.
5. Indítványok.
Fenti gyűlésre az alkalmi egyesülés 

tagjait ezennel meghívjuk s kérjük, hogy 
azon lehetőleg személyesen megjelenni 
szíveskedjék.

Akadályoztatása esetén meghatal
mazás utján kérjük magát képviseltetni, 
megjegyezve, hogy meghatalmazott csak 
az alkalmi egyesülés tagjai sorából vá
lasztható.

Végrehajtó bizottság megbízásából.
„A Munka** lapvállalat Salgótarján

4 személyes autómmal fuvaro
zást válalok jutányos áron garázsomból.

Telmányi István
főuteza 190.

A MUNKA

Salgótarján város kö
zönségéhez!

Most, hogy az uíca 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 
a virágokkal való díszítés. Külföldi és 
hazai példák igazolják, de ne menjünk 
messzire, a laktanya és az acélgyár vi
rágakciója is bizonyítja, mennyi lélek, 
Seretet, öröm van a virágkultuszban, 

rőm az annak, aki a virágot ülteti, 
ápolja és öröm 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?

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 virágnevelés
sel nemcsak saját énjét nemesíti mindenki, 
de merem á’litani, 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
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Hangos film!
Szeretek, szeretsz, 

szeret... 
Kiegészítésül: 

A vig ének lecke. 
Tojáshéj titka.

Kezdete: kedden
vasár és ünnepnap d. a. 5, 7 éí 9 órakor. Zenepótdff 10 fillér.

Jó megjelenésű intelligens, meg
bízható fiatal ember, ki levelezésben is 
jártas felügyelői állást nyerhet a „Pan
nónia" vendéglőjében.

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

pékségemet Netzkó Mátyás urlól vissza
veszem. Amidőn ezt ugy a váiosi, 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
leg fennálló követelései.ért semminemű 
felelősséget nem vállalok.
Salgótarján, Fö-u. 20. Kiváló tisztelettel:

Krajcsovics Gyula.

Box háziverseny. A SSE vasár
napi boxháziversenye élénk érdeklődés 
melleit, a teljes siker jegyében zajlott le. 
Az Ökölvívó Szövetség részéről Tusák 
I pásztó szöv. előadó volt jelen, akinek 
rövid, a boxspoitot méltató, bevezető 
előadása után az Országos Testnevelési 
Tanács által erre a célra rendelkezésre 
bocsájtott propaganda-film került bemu
tatásra. A szépszámban összegyűlt kö
zönség élénk érdeklődéssel élvezte a film 
lassított felvételeit, amelyen Kocsis Antal 
világbajnok és Gelb Miklós európabaj- 
nok mutatták be a boxolás technikáját. 
Élvezetesek voltak 1929 évi olasz—ma
gyar boxmérkőzés filmjelenetei is. — A 
filmbemutatót a verseny követe. Hat pár 
bvxoló mérkőzött a különféle súlycso
portban, eredmények a következők: Kurdi 
győz Juhász ellen; Holles győz Bábi el
len; Papp gyáz Lausch ellen, a verseny 
legszebb viadala, Papp csak egy pont
tal győz; Vanó győz Jancsik ellen, szin
tén szép viadal, Jancsik tréninghiány 
miatt marad alul; Erdős és Angyal dön
tetlen; Hábel győz Süveges ellen, élve
zetesnek ígérkező mérkőzés, kár, hogy 
a biró félreértése folytán első menet 
után befejeződött. Hábel technikai fölé
nye tagadhatatlan volt, különösen balke
zes egyenesei és jól helyezett swingjei 
voltak hatásosak, ezeknek és Süveges 
feltűnő lámpalázának köszönhette már 
első menet végén a győzelmet; ha Sü
veges végig állja a versenyt, kérdés, 
hogy a 3-ik menetben nem került volna- 
e fölénybe? — Általában, a boxolók 
munkáján meglátszott, hogy Trenka 
mester alatt jó kezekben voltak, 3 rövid 
hónapi előkészület után az eredmény 
Feltűnően jó. A SSE vezetősége a siker 
látán el is határozta, hogy március elsői 
vagy második vasárnapján már klubközi 
versenyt rendez. Az Ökölvívó Szövetség 
ezen alkalomból néhány országoshirü 
boxoló szereplését is kilátásba helyezte 
propaganda szempontjából.

A magyar külpolitika, a Ma
gyar Revíziós Liga hivatalos lapja leg
újabb számában érdekes cikksorozatot 
közöl, amelyben kiváló angol, olasz és 
német államférfiak és közgazdászok imák 
arról, hogy a világ gazdasági válságát. 
,a rossz békeszerződések okozták s a 
kivezető ut a revízió. — Pékár Gyula,! 
A genfi játék címmel ir cikket, Fali j 
Endre dr. a Magyar Revíziós Liga ügy-i 
vezető igazgatója A revízió útja címmel 
számol be a revíziós mozgalom újabb' 
előretöréséről — Károlyi Gyula gróíj 
genfi útjáról a lap genfi munkatársa 
számol be színes cikkben, egy másik 
cikk pedig a budapesti olasz követség 
életét ismerteti. A lap kiadóhivatala 
(Budapest, IV. Vámház krt. 10.) az ér
deklődőknek szívesen küld mutatvány
számot
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Jót tesz 
önmagával és rádiójával, ha 
VALVO csövet használ.

Kapható:
SZÁNTÓ SÁNDOR 

rádíószaküxletébcn!

Miért használ mindenki
aki izületi bajban, rheumában stb. stb 
véredényelmeszesedésben, vese, epe 

májbajban, női bajokban, vagy 
egyéb bántalmakban szenved.

„Radiumchema“ 
kompressort?

I Mert hatása p ratIsn, maradandó fijdalmal szüret, használ taegyszerűi 
A „Radiunuchema" egy 15x20 cm. nagyságú gyógy párnácska, amelynek 
rádiumtartalmát nemcsak a st.-joachimslali állami rádiummüvek garantálják, 

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

A gyógypárnácska hatását a fájdalmas testrészre való egyszerű rálekte- 
téssel éri el. — Ingyenes felvilágosítást nyerhet és beszerezheti: 

balassagyarmati körzctképviseleténél: Perl Frigyes Balassagyarmat. 
Maévarorszáéi lúazdatósátf: Bnest. V. Bálvánv-utca 18.1. 3.


