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A monogam házasság a tiszta 
családi élet alapja, a tiszta családi 
élet pedig a nemzeti eiőhaiadás és 
boldogulás biztosítéka.

A család az egymás által és 
egymásért létezők olyan zárt közös
ségét alkotja, mely az önzetlenség 
erényének legalkalmasabb és legne
mesebb gyakorló iskolája. Hiszen 
a családba tartozás azt jelenti, 
hogy az egyén, a vérség köteléké
vel, hozzá, szorosan kapcsolt többi 
egyénben, mintegy felolvad s cse
lekedeteinek indítékait nagy rész
ben hozzátartozóinak sorsához, ér
dekeihez fűződő szempontokból 
meríti, elhatározásaiban tehát, az 
egyéni önző érdek, csak egyik rugó 
mindazok között, amelyek az ösz- 
szes csalágtagok életviszonyaiból és 
érdekeiből szövődnek.

A családot, mint a nemzeti 
társadalom legértékesebb alapvető 
tényezőjét, körül kell tehát bás
tyáznunk mindazokkal a biztosíté
kokkal, melyek virágzó családi élet 
kifejlődését lehetővé teszik és igy a 
nemzeti élet felvirágoztatását is.

Elsősorban arra kell törekedni, 
hogy a családi 'életben a vallásos
ság és az erkölcsösség legyen az 
uralkodó. A vallásos és erkölcsös 
felfogás váltja ki a lélek nemesebb 
motívumait, teszi az embert alkotó
jához méltóvá, különbözteti meg 
a merőben, csak fizikai ösztönök 
által befolyásolt, többi teremtmény
től. A vallás-erkölcsi alapot a ne
velés adja meg, amelynek a tem
plom mellett (őszintére az iskola. 
Az iskola azonban nem tudja a 
kellő eredményt elérni, ha műkö
désében nem támaszkodhatik az 
otthonra, a családi életre, amely, 
amily nagy mértékben elősegítheti 
az iskola építő munkáját, éppen 
annyira gátlója is lehet annak. A

családnak, mint erkölcsi életközös
ségnek feladata és hivatása, hogy 
megművelése alkalmas talajt szol
gáltasson az iskolának, olyan talajt, 
amelyben az iskola által elvetett 
magvak ki is keljenek

Szeretet hassa át a családi 
életet. Ez a legnagyobb erő, mely 
a családi életközösséget az iskola 
által közvetített ismereteket nem
csak befogadására teszi alkalmassá, 
hanem ezeket, mintegy megneme- 
sitve viszi át az életbe.

A család a vérség legszűkebb 
kötelékével egybekapcsoltaknak, 
nemcsak erkölcsi, hanem gazdasági 
életközösségét is jelenti. Ebben a 
gazdasági életközösségben meg van 
a család minden tagjának a maga 
feladata és hivatása. A javak meg
szerzése elsősorban a családfő fel
adata, akinek ebben a feladatban 
hitvese is segit, mert a feleség a 
mai gazdasági rendszerben, nem
csak élettárs, hanem keresőtárs is. 
akinek jelentőségét azonban, a mai 
társadalomis még mindig, kevésbbé 
a kereső társ minősége adja meg, 
mint inkább az, hogy a feleség, az 
anya a család javainak konzerválója 
és elosztója a családtagok között. 
Ez a konzerváló erő és hivatás 
teszi, gazdaságilag is annyira jelen
tőssé, a családanya szerepét, aki 
ugy ebben a minőségében, mint 
különösen annálfogva, hogy ő a 
család erkölcsi életének központja 
és irányitója, mindannak forrásává, 
kisugárzójává válik, ami szép, ne
mes és áldásos a családi életben.

A gyermekek a család gazda
sági életközösségének, egyideig 
csak fogyasztó tagjai, koruk előha- 
(adtával azonban ők is részeseivé 
válnak a családi termelésnek és 
számbejönnek, mint a szülők kereső

társai. A felnőttebb gyermekeknek 
e pozitív gazdasági tevékenysége 
azonban, csak kisegitő jellegű le
het, mert hiszen éppen az a csa
ládi hivatása, hogy szeretettel gon
dozza a gyermeket mindaddig, mig 
az keresőképessé és ezzel uj család 
alapitasára alkalmassá válik.

Az állam mindenkori törvény
hozásának feladata, hogy a viszo
nyokat olyképen igyekezzék alakí
tani, hogy ezek a család gazdasági 
boldogolására alkalmasak legyeitek. 
Arra kell különösen törekedni, hogy 
az idejében való családalapítás le
hetővé váljék. Ezt a feladatot ter
mészetesen nehezebb megoldani 
azon társadalmi rétegekre vonatko
zólag, amelyeknek ifjúsága hosszú 
iskolai előkészületet igénylő pá
lyákra lép, mint olyan foglalkozás
körökre nézve, melyek az életbe
lépésre csak rövidebb előképzést 
igényelnek. A korai családalapítás
nak ugy a család, mint a nemzet 
szempontjából, igen nagy jelentő
sége van. A családalapítás és a 
családfenntartás sok munkát és ál
dozatot igényel; ehhez erő és ön
bizalom szükséges, csupa olyan sa
játság, mellyel az ifjú kor rendelke
zik leginkább. De szükséges a ko
rai családalapítás avégből is, hogy 
a szülők maguk intézhessék el 
gyermekeik sorsát és segítségükre 
lehessenek mindaddig, amig ezek 
az életben, önállóan elhelyezkedni 
képesekké válnak. Azokat az aka
dályokat tehát, melyek az idejében, 
tehát ifjúkorban való családalapítást 
megnehezítik, el kell hárítani. Az 
idejében való családalapítás külö
nösen a népesedési politika szem
pontjából bir nagy jelentőséggel. 
Mert az ifjúkorban kötött házas
ságokból származnak a legéleterő- 
sebb nemzedékek s az ifjukorban 
való családalapítás könnyíti meg a 
szabadszerelem gondolatába, sajnos 
szinte belenevelt mai férfinemnek, 
hogy házasságra lépés idejéig ön
megtartóztató legyen, ne fertőződ

jék, ne fertőzötten lépjen házas
ságra.

Az a család, melynek össze
tartó kapcsa a szeretet, magából is 
csak szeretetet fakaszt. A nagy fi
lantrópok, akik az emberek boldo
gítóját tűzték ki életfeladatuk gya
nánt, többnyire meleg családi kör
ből kerülnek az élet színpadára, 
mig azok, akik a rombolásban jár
tak elöl, nagyobbára nélkülözték, 
gyermekkorukban s ifjúságuk idején 
a családi tűzhely melegét a nem 
volt, ami lelkűket a mások boldo- 
gitására törekvő küzdelemre fel— 
acélozza.

Am a család köre a termé
szettől szűkre van szabva' Éppen 
azért lehetetlenség az a testetlen 
ábránd, amely egész népeket, egész 
államokat egy családdá, egyetlen 
erkölcsi és gazdasági életközös
séggé kívánna összeolvasztani. A 
közvetlen vérségi kötelék által egy
bekapcsoltaknak életközössége bölcs 
erőgyűjtést jelent és az egyedek 
erejének nagyszerű kifejlesztését 
mozdítja elő s általában a fejlődés
sel, a haladással egyértelmű: ennek 
az életközösségnek szertelen és esz
telen kiterjesztésé egy jelentőségű 
az erők elfojtásával, az egyéni erő 
kifejlesztésének, a fejlődésnek, a 
haladásnak teljes megakadályozásá
val. Éppen, mert az emberi termé
szettel homlokegyenest ellentétes, 
azért lehet csak terrorral és csak 
ideig-óráig fentartani a kommuniz
must. Amig a családot, a beléje 
tartozók kis körét átható szeretet 
eltéphetetlen kapcsa őrök életű in
tézménnyé avatta, addig a dőre 
kommunizmus, amely milliókra, 
egész nemzetekre akarja ráerősza
kolni a család szürke szabott kön
tösét, nem az emberiség fejlődését 
jelenti, hanem a visszafejlődést, a 
pusztulást.

A család fogalmának a kom
munizmus által hirdetett esztelen 
kiterjesztése éppen ugy anarchiára
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Gondolatok a 
bányatársulati iskolákról.

Irt*: Buchticska Antal.
XX. századot a villamosság száza

dának nevezik, mert a fáradhatatlanul 
kutató emberi elme e század elején vette 
birtokába e tüneményes erőt, amellyel a 
már elavulni készüld gőzgépeket szorilja 
le a használat téréiül a museumi emlé
keink sorába.

És amikor a csapongó fantázia a 
tudás végtelenjeiben kalandor; amikor a 
személy és teher szállítást a repülőgépek 
és léghajók ragadják magukhoz; amikor 
az emberi hangot, zenét elhangzása pilla
natában teszi hallhatóvá, a közölt képe
ket pedig láthatóvá az egész földkelek- 
ségen az emberi zseni alkotása; amikor 
az éter hullámaiból eddig nem ismert 
szépségű és tökéletességű zene hangjait 
csalogatja elő az emberi kéz, nem lesz 
időszerűtlen egy rövidke pillanatra felke
resni azt a helyet, ahol a tudás legele
mibb alapjait igyekeznek az emberi pa
lánták agyrétegeibe elvetni.

Ez a hely, az elemi iskola. Miden 
ember, legyen az lángész, átlag, vagy 
átlagon aluli; vagy legyen az alkotó, 
vagy romboló zseni, — itt szerzi az első 
hmarstsket áa itt nyílik mag ártalma a

további tudás befogadására; itt vállnak 
tudatossá benne először az ösztönszerü 
képzetek és itt vésődnek a tiszta gyer
meki lélekbe az első maradandó nyomok, 
amelyek azután elkísérik az egész életen 
keresztül, annak alkonyáig.

Az elemi oktatás fontosságát ma 
már nem szükséges hangsúlyozni. Az 
egyes államok versenyeznek az állampol
gáraik általános műveltségének emelésé
ben. De nem csak az állam, de kisebb 
egyedek, kőzületek is felismerték a nép
oktatás fontosságát s igy az állam és fe
lekezeteken kívül nagyobb ipari vállala
tok, sőt magánosak is tartanak fenn 
elemi iskolákat.

És itt első sorban kell megemlé
keznünk a Salgótarjáni Kőszénbánya R. 
T.-ről, amely az egyes bányatelepeinek 
létcsitésével egyidejűleg iskolákat is 
emelt minden telepén- Ezek az iskolák 
nemcsak a felirataikon viselték és viselik 
az iskola cimet, de azok is voltak s lesz
nek mindenkor. Felszerelve és ellátva a 
modern népoktatás minden követelmé
nyével, az összes tárgyak tanításához 
szükséges legtökéletesebb szemléltető 
eszközök tárházával, valamint ifjúsági és 
tanítói könyvtárakkal.

A bánya társulat 1871-ben — Zem- 
linszky Rezső bányaigazgató alatt — Sal
gótarjánban létesitette az első társulati 
iskolát, a Salgótarjáni Takarékpénztár 
R. T. régi épületében 2 tanteremmel, 
50 növendékkel. 1873-ban már a harma

dik, pár évre rá a negyedik, majd az 
ötödik tanterem is megnyílt, amelyek az 
említett helyiségen kivül szétszórtan a 
mostani bányatelep 6, majd 7-ik számú, 
épületében nyertek elhelyezést, mig végre 
a Központi Igazgatóság 1894-ben-Gerber 
Frigyes bányaigazgatö felterjesztésére az 
iskola mai épületét 32000 forint költség
gel felépitlette. Az egy emeletes, köz
ponti fűtéssel ellátott és hat tantermet 
magában foglaló iskola — mint épület 
— az akkori időben luxus kivitelűnek 
volt mondható, tágas, tornaszerekkel el
látott udvarral, hatalmas méretű fais
kolával.

Sajnos, a háború következtében 
ezen gyakorló kertgazdaságunk megszűnt, 
mert a lakásmizériák miatt ezt a terüle
tet a bányatársulat tisztviselői lakások 
építésére kényszerült igénybe venni.

A bányatársulat 1924. év végéig 
12 bányatelepen tartott fenn iskolát és 
ez a szám az Észak Magyar Egyesitett 
Kőszénbánya és Iparvállalat R. T.-gal 
történt egyesülése óta 19-re emelkedett. 
Ezen iskolákban 38 tanerőt foglalkoztat, 
akiket legjobb minősítéssel biró és jeles 
oklevéllel rendelkező tanerők sorából vá
laszt ki a legnagyobb körültekintéssel. 
Annak jellemzésére, hogy milyen áldoza
tokat vállalt a társulat magára az iskolái
nak fentartásával, már itt kell említenem, 
hogy a tanszemélyzet egy évi készpénz
járandóságainak összege meghaladja a 
136000 pengőt A tanerők javadalmazása

— a rossz gazdasági visszonyok miatt 
az utóbbi időkben ugyan jóval kisebb 
lett, de még mindig jobb, mint az állami 
tanítóké.

Így egész természetes, hogy a né
mileg jobban dotált s hivatásszeretetének 
magaslatán álló tanszemélyzet minden 
munkaerejét az iskolai és iskolánkivüli 
népoktatásnak szenteli, aminek viszont 
érthető következménye az iskola magas 
nivója, az iskola kitűnő és eredmé
nyes volta, valamint az iskolának a 
szülői házzal való szerves és bensősé
ges kapcsolata.

A bányatársulati iskolák 9 igazga
tási körzetre oszlanak.

Az első körzethez tartoznak: Sal
gótarján központi-, Vízválasztó-. Inaszó- 
és Róna telepi iskolák, 293, 40, 38, 52 
mindennapi és 56, 7, 5, 21 ismétlő is
kolai tanulóval.

A 11. körzethez tartozik; Zagyvanál- 
falva telepi a) elemi iskola, 215 minden
napi- és 40 ismétlő-, b) ovoda 45 ta
nulóval.

A Ill.-hez Etes bányatelep! iskola, 
211 mindennapi és 38 ismétlő tanulóval.

A IV. körzeti iskola a Kotyháxa- 
telepi 53 mindennapi, 13 ismétlő ta
nulóval.

Az V. körzethei tartoznak:Forgách- 
Somlyó és Kazár telepi iskolák 127, 60» 
60 mindennapi és 44, 18, 14 hm. ta
nulóval,
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vezet, mint anarchia vezetne a csa
lád intézményének lerombolása, ki
törlése az emberiség intézményei 
sorából.

Ha valamikor szükség volt a 
család és a családi élet intézmé- 
nyea. védelmére, akkor a mai tár
sadalmakban — különösen a mi, 
keresztrefeszitett, szegény hazánk
ban, fokozott mértékben jelentke
zik ennek szüksége.

Ha a család boldogul, boldo
gul a nemzet is, míg a családok 
szétzüllése megbomlasztja a nemze
tet is.

Kaszinó est.
Szombaton, f. hó 9-én zajlott le a 

bányakaszinóban a szokásos farsangi 
táncestély. Ez estélynek külső fényt és 
belső tartalmat adott az a tény, hogy 
azon megjelent városunk országgyűlési 
képviselője Dr. Sztranyavszky Sándor 
államtitkár, neje sz. Madách Emma, 
Ilonka leányuk, Imre fiuk társaságában.

Az est rendezősége ismét azt az 
elvet követte, — élén Galgó József ka
szinóigazgató és Holcsek Béla dr. főren
dezővel — hogy nem végeláthatatlan 
müsorszámok a fontosak, hanem a köz
vetlenség és jó kedély. így az estét csu
pán a Gábriel bácsi vezette bányazene
kar két kedves darabjával nyitotta meg.

A szeretve várt államtitkár és csa. 
Iád ja este fél 10 órakor érkeztek meg. 
A bálterembe lépő államtitkámét a ren
dezőség élén Zelenka Ottó járásbirósági 
elnök, a kaszinó alelnöke üdvözölte, a 
beteg Róth Flóris főtanácsos távollété
ben. Rövid üdvözlő szavainak kedves 
melegségét hangsúlyozandó, két gyönyörű 
virágcsokrot nyújtott át az államtitkár 
nejének és leányának, kiket a bál három 
házi asszonya Schreiner Jenöné, Wagner 
Rezsőné és Zelenka Ottóné fogadott és 
mutatta be a megjelenteket.

Salgótarján minden szépe ott gyö
nyörködtette a szemeket a fényesen ki
világított és Ízlésesen díszített teremben.

A két beköszöntő darab csakhamar 
lezajlik és Rudas Rudi rázendít előbb a 
.Nem ütik a jogászt agyon" majd .Gö- 
mörben Nógrádban" kezdetű csárdásokra, 
mire egymásután felsorakoznak a párok 
Dr. Sztranyavszky Sándorné—Veress Zol
tánnal, Sztranyavszky Ilonka—Szőke Bar
nával, Wagner Rezsőné—Szántay István
nal, Schreiner Jenőné—Galgó Józseffel, 
dr. Pollatsek Arminné—Reguly Árpáddal, 
Szántay Istvánná—Császár Pállal, dr. 
Varga Kálmánná—dr. Czirbusz Endrével, 
Szabó Dezsöné—dr. Szilágyi Sándorra), 
Rőder Alfédné—Chmely Imrével, Chmely 
Imréné—Rőder Alfréddel, Légrády Fe- 
rencné—Platthy Elemérrel, Lenárd Ká- 
rolyné—dr. Istók Barnával, Hász Jó- 
zsefné—Lánder Emillel, Schmeltzer Mik- 
Miklósné—dr. Holcsek Bélával, Nagy 
Béláné—Juraskó Elekkel megkezdik a 
táncot, kikhez azonnal a táncos párok 
egész tömege csatlakozik.

A két zenekar felváltva játszik s a 
jókedv tetőfokra hág. Nem volt a te
remben senki, aki táncra ne perdűlt volna 
s akinek ne árasztotta volna el lelkét a 
farsang kedves, játszi hangulata.

A központ azonban kétségtelenül 
Sztranyavszky Ilonka volt, akit egész 
gyűrűje vette körül a táncra váró ifjú
ságnak, lesve egy-egy fordulót. A fiatal
ságában bájos, mosolygós kedves Ilonka 
csak egy hete volt Budapesten szüleinek 
estélyén bemutatva a társaságnak s ez 
az est szinte salgótarjáni bemutatónak 
látszott, annyira az érdeklődés közepé
ben állott ez a kékszemü, sok civil és 
egyenruhás keblet megdobogtató kedves 
leányka, amint atyja tüzes temperamen
tumával és édesanyja nagyúri szépségé
vel megáldva, járja fáradhatatlanul a 
táncsorokat

Félidőben szükebb vacsora volt, 
amely után a mulatság, amely tényleg az 
államtitkár és családja iránti szeretetmeg- 
nyilvánulás jegyében folyt le, mint 
mondják kivilágos kiviradtig tartott. A 
hölgyrésztvevők közűi alábbiakat sikerült 
feljegyezni.

Asszonyok: Almáéi Ignácné, 
Bérezi Sándorné, Chmely Imréné, Ehrlich 
Józsefné, Eli teher Ernőné, Elsner Gusz- 
távné, Galgó Józsefné, dr. Gádor Fe- 
pneoá, Goró Andorné, Halász Józsefné,

Holxer Hugóné, Kilcier Béláné, Kiss La- 
josné, Kuchinka Gyuláné, Légrády Fa- 
rencné, Lénárd Károlyné, Nagy Béláné, 
Nováky Győrgyaé, Obrincsák Ernőné, 
Osztrovica Ödönné, dr. Peréoyi Lászlóné, 
Pénzes Zoltánné, dr. Pollatsek Arminné, 
Puskás Jenőné, Raschofsiky Gyuláné, 
Reguly Lsjosné, Rőder Alfrédné, Schmel
tzer Miklósné, Schreiner Jenőné, Szabó 
Dezsöné, Szauer Andoroé, Szántay Ist
vánná, Szmolka Mihályné, dr. Sztra
nyavszky Sándorné, dr. Takács Adolfné, 
dr. Varga Kálmánná, Varjassy Béláné, 
Veres Zoltánná, Wagner Rezsőné, Wahl- 
ner Aladárné, dr. Wanka Dezsöné, Ze
lenka Ottóné, Zemplényi Lászlóné.

Leányok: Almási Anna, Almási 
Terka, Balázs Hús, Bender Gyöngyi, 
Gidro Margit, Heinrich Bözse, Hodlik 
Honka, Megele Zsófi, Platthy Ili, Rozgo- 
nyi Cili, Sztranyavszky Ilonka, Wacker 
Annus, Zelenka Panni.

Levente.
Felejthetetlen szép és igazán jól 

betanult kis színdarabot hoztak a Salgó
tarjáni Városi leventék a nagyszámú és 
érdeklődő közönség elé. S lám mintha 
érezték volna a szereplők is, hogy hálá
val tartoznak a szépszámú közönségnek, 
fegyelmezetten és oly szépen játszottak, 
hogy minden dicséretet megérdemelnek.

S ha összehasonlítást teszek a múlt
kori szerepléssel immár egy ézdekes és 
nagy haladást láttunk, ami azt mutatja, 
hogy az ifjúság már jó irányban is képes 
haladni, művelődni, fejlődni. „így jutunk 
az égbe."

Maga a színdarab ez a falu életé
ben lejátszódó életkép, amely a szeren
csétlen háború után következő felfordu
lás idejében történik, egy volt tiszt föld
birtokán játszódik le. A visszatekintés 
után milyen jóleső érzés fogta el a szi
veket — legalább a telszésnyilvánitásból 
azt olvastuk ki, — hogy végre most nem 
ugy van, most már végre az ifjúság nagy 
része, tudja is azt, hogy a Haza létezik, 
hogy a haza az, amely megtűri rögös 
hátán és ha kötelességei után becsületes 
magyar módjára adja vissza porhüvelyét 
a földnek, az be is fogadja.

Amikor egy ilyen színdarab, egy 
levente egyesület szárnypróbálgatása 
megmozdít annyi szivet és annyi szivben 
a mozgalom iránti szeretet nyilvánul 
meg, akkor megnyugodhatunk, hogy az 
ifjúság felébredt, eldobja lassankint a 
csalóka szinü ábrándképeket, becsületes 
utón, becsületes és tisztességes munkával 
akarja magát méltóvá tenni, hogy most 
és halála után ez a föld — a legszen
tebb Hazai föld — megtűrje magában.

■Hát kérdezem, most mi könnyebb? 
És mi szebb? Egy duhaj korcsmázó fi
atalember, aki embertársait csak a korcs
mái virtuskodás után értékeli, vagy egy 
józan, egészséges, erős, fegyelmezett 
.Levente" aki azáltál, hogy embertársait 
munkaadóját, szüleit és azokat, akik őt 
tanitják, nemesre, jóra, megtisztelve, 
önmagát emeli az utcai suhancok fölé.

Én ugy érzem, hogy a mozgalom 
forrásban volt és most kezd kialakulni 
az ifjak szivében az a tudat, hogy aki 
embertársait megbecsüli, az önmagát be
csüli meg legjobban.

S én hiszem, hogyha a fegyelem 
az ifjúságban teljes lesz, annak legna
gyobb hasznát önmaguk és munkáltató
juk fogják látni, mert az életküzdelem- 
szülte fegyelmet az ember önkénytelenüi 
átviszi mindennapi kenyérkereáő foglal
kozásába is. Annak pedig tudtommal 
minden tekintetben hatványozott értéke 
van, még üzleti szempontból is.

De álljunk meg a szindarab sze
replőinél!

Egy érdekes bizonyítékát is bemu
tatta a szindarab, az élet komikus olda
lának. Nevezetesen bebizonyitotta azt, 
hogy senki sem pótolhatatlan s hogy az 
akarat minden akadályokon áttör. Éspe
dig a darab főszereplője, — kinek neve 
már a szinlapokon is szerepeit — fe- 
gyelmetlenkedett rendező oktatóival. Két 
nappal a szindarab játszása előtt el volt 
bizakodva s az oktatók nagyon helyesen 
szerepéből .kivágták." És beállították 
helyette ifj. Patay Istvánt, aki kettő nap 
alatt pompásan betanulta szerepét. íme 
a cserkészek és leventék közös tenni- 
akarása. Ahol tudnak, ott segítenek má
son és egymáson. Tehát nincs pótolha
tatlan egyén. Ez nem footbalL És ehhez 
a nagyszerű elhatározáshoz az oktatók
nak gratulálunk.

Képviselőt keres
nagyszabású TEXTILGYÁRI lerakat,

mely a divatáru- és a kézműáruszakma minden ágában versenyképes, 

NÓGRÁD VÁRMEGYE TERÜLETÉRÉ. 
Kizárólag holyboll, mlndea információt kibíró megyebeli, városi 
és falusi kereskedőknél bovozotett, akvizicióképos ügyoa oladók 
vagy szakmabeli cégek ajánlatai vétetnek figyelembe. Autóval roa- 

dalkazőls faltótlanttl olönyboa.
Kifogástalan bonitásu, garanciát is nyújtani tudó cégnek esetleg bizo
mányi lerakatot is adunk, ha ezáltal érdekösszeütközés nem keletkezik. 

Részletes, minden körülményre felvilágosítást és 
referenciákat tartalmazó ajánlatok „Kézmüára 20.001“ jeligére 

Blockner J. fiókhirdetőirodájába, Budapest, Andrássy-ut 2 küldendők.

A szereplők mind azt nyújtották, 
amit a műkedvelők nyújthatnak, de ne 
felejtsük el, hogy még nem is olyan ré
gen ilyen szindarab rendezéséről szó 
sem lehetett.

Mind-mind nagy dicséret illeti *z 
összes műkedvelőket és különösen Nagy 
János és Fekete Gyula főoktatókat, akik 
a szindarabot betanították, de dicséret 
illeti az egész oktatói kart s ha nem 
mindenkit személyileg emelünk ki, ne 
vegye senki mellőzésnek. Mint különösen 
jót. ki kell emelnünk Praznovszky Mi
hályt a kisbiró szerepében, Duda Lajost 
a duhaj részeges apa szerepében, Patay 
Gyulát a cigány szerepében és Gábor 
diákot ifj. Kovács Aladár oktatóhelyet
test, a lantos leventét, aki mikor elfo
gultságát már leküzdte, igazán szép vers 
szakot énekelt. Ugy valahogy beleszólt 
a mostani megtépett ország minden szi
vébe a dallam és a szöveg is.

És végül, meg kell emlitenem azt 
az örvendetes körülményt, hogy a szin
darab telt . ház előtt játszódott le. Ott 
volt most már sok azok közül, akiket 
az ifjúság ily irányú művelődése eddig 
nem igen érdekelt. 5 ha soraimnak, cik
keimnek egy-egy szava, sora eljutott 
tényleg az emberek megértő szivéhez, 
akkor én már célnál vagyok. Már érzem, 
hogy ennek a mozgalomnak nem hívei 
mind kevesebben és kevesebben lesznek 
s közeledik az az idő, amikor a legna
gyobb vágyért együtt dobog a szivünk.

Akkor aztán megértettük teljesen 
egymást

így aztán kezet is foghatunk.)
Álmos

Hírek és különfélék
Esküvő. F. hó 9-én vezette oltárhoz 

Bóna József Csóka Boriskát a r. £ temp
lomban.

Képviselőnk látogatása. Dr. 
Sztranyavszky Sándor államtitkár, a Sal
gótarjáni kerületnek országgyűlési kép
viselője f. hó 9-én, délután családjával 
együtt, Dr. Rakovszky miniszteri titkár 
kíséretében városunkba érkezett. Ez al
kalommal néhány kérelmezőnek meghall
gatása és az ÉME. bányászcsoport kö
szönő küldöttségének fogadása után 
részt vett a Városi Casinó és az acél
gyári munkás Olvasóegylet estélyein. 
Azon alkalomból, hogy a bánya és 
kohómunkások gazdasági egyesülete 
titkárának leánya éppen esküvőjét tar
totta dr. Pitta Lipót és Veres Zoltán 
kíséretében meglátogatta a nászházat is 
és néhány percig kedélyesen elbeszélge
tett a násznéppel. Sajnos, hogy az ál
lamtitkár az abnormális időjárás folytán 
annyira meghűlt, hogy akarata ellenére 
már 10-én, Dr. Förater Kálmán polgár
mester és Takács F.iparteslületi elnök meg
látogatása után a délutáni gyorsvonattal 
visszautazott Bpestre a igy nem válthatta 
be azon szándékát, hogy részt vegyen 
az ipartestület s a bányaaltisztek által 
rendezett farsangi estélyeken. Kilátásba 
helyezte azonban, hogy egészsége hely- 
reáítával mihelyest ideje engedi, meglá
togatja ugy az ipartestűletet, mint a bá- 
nyaaltiszteket.

Dr. Főrater KAlnaAn polgár mes
ter a nagy hideg Idő folytán erős 
hűlés következtében az elmúlt héten 
megbetegedett és orvosának tanácsára 
egy teljes hétig lakásán feküdt betegen. 
Betegsége ugy (átélik járváapuril volt,

mert az őt ápoló neje is megbetegedett. 
Ily körülmények között nem vehetett 
részt az ezen idő alatt városunkban időző 
dr. Sztranyavszky Sándor államtitkár kí
séretében s távollétében magát képvi
seltette. A polgármester azonban szer
dán már átvette hivatalát

A vtilsán én az Olasz állasa 
70 évi politikai szakadás után hivatalo
san kibékült. Az Olasz nrmzet elismeri 
a teljesen szuverén pápai államot, a dip
lomáciai összeköttetés életbe lépett s ez
által megszűnt a pápának önkéntes fog
sága. 70 év után újból megjelent a római 
pápa Szent Péter templomának erkélyén 
s az örvendező olasz népre áldást osz
tott Ugy az Olasz Róma, mint a Vati
kán zászlódiszbe öltözött ezen világese
mény megtörténte alkalmából. A hivata
los kibékülés kölcsönösen éreztetni fogja 
áldásos hatását ugy az olasz nemzetre 
mint a Vatikánra. A vallásos eiköcs fun
damentuma, egy országnak, az olasz nem
zet zseniális nagy fia Mussolini ezt fel
ismerte, amikor ugy az ifjúság nevelésé
nél, mint a házasságoknál a Vatikán ál
láspontját magáévá tette. — A .vörös 
szellemnek természetesen súlyos kifogásai 
vannak az egyház lelket mentő és ne
mesítő behatása eUen s nem riad vissza 
attól sem, hogy Mussolinit árulással vá
dolja, mert .átjátszotta az ifjúságot a 
pápaságnak." Ha szovjeték lelket, testet 
megölő, állati rendszerének .szolgáltat
ják" ki az ifjúságot, az ellen Népszavá* 
éknak egy szavuk sincs! Megvádolja 
Mussolinit a legkegyetlenebh kapitalista 
szellemmel, pedig sehol a föld kereksé
gén a kapitalizmus szertelen kinövéseit 
olyan halálos döfés nem érte, mint ép
pen Olaszországban, ahol a dolgozók
nak van munkaalkalmuk és tiszteséges 
fizetésük. A tehetetlen irigység topor- 
zékol s kiforgatja az igazságot százszor 
is, ha nem vörösékröl van szól

Miniszter-változás. Pesthy Pál 
igazságügyminiszter lemondásával Zsit- 
vay Tibor lett az utóda. A képviselő
ház elnöke pedig Zsitvay Tibor helyett 
Almássy lett. Az egységes 'párt elnöke 
pedig Pesthy Pál volt igazságügymi-, 
niszter lelt.

Szibériai hideg Hál’ Istennek 
hazánkban ugylátszik elmúlt az eddig 
ismeretlen 33° hideg. Sokan átéltek 
ugyan katonaviselt férfiaink Oroszország
ban még nagyobb hideget, de itthon 
mégis csak megbénította az életet. Ten
ger sok szenvedést, könnyet váltott ki 
a hasogató fagyhullám, melyet — re
méljük — kimúlása után már csak a 
krónikás részére jegyzünk fel lapunk ha
sábjain. A hivatalos és nem hivatalos 
jótékonykodás ugy a fővárosban, mint 
szerte e hazában erősen fokozódott a 
szibériai hidegben. A hóeséssel megfor
dult az idő a ma már rohamosan olvad 
is a hó mely a tavaszkor valószinüleg 
nagy vizáradásokat fog előidézni.

Az Iparteatfilet farMiigi Mté- 
lyo. A hetekig tartó lázas készülődés 
nem bizonyult ezúttal sem hiábavalónak. 
Vasárnap (10-én) este 8 órára zsúfolásig 
megtelt a Kat. Ölv. Kör kellemesen me
leg és feldiszitett nagy tenne. A kemény 
hidegről érkező vendégeket fényár, me
legség és körültekintő rendezőség fogadta 
Ifj. Timaróczky Sándorral élükön. — Fél 
9 órakor megszólaltak a csengők és gong, 
a függönyök elé lépett Gurszky Olga és 
kiváló előadásban, finom arcjátékkal, mély 
érzéssel szavalta el Telek A. Sándor ri
maszombati inaros költő .Bizalom* című 
irradsata költeményét A nagy Upwal



GRÓF BETHLEN ISTVÁN 
nagy beszéde a revízióról

Ha van még az életben valami vágyam, csak az 
lehet - mondotta a miniszterelnök hogy a 

revízió kérdésének megoldását megérjem.
• íeiJUea István gróf miniszterelnök vá- 
hanl ■ képviselőhásban & békerevizió 
kárdteébcn hozzAintézett interpellációra,
• tóretkezó bestédet mondotta:

T. Képviseiőház! Rögtön meg kívánom adni 
á Bugám rátáéról ás a kormány nevében a vá- 
jate ■ t. képviselőtársam által előterjesztett 
interpellációra, ámbár szokatlan, hogy egy 
atyán tárgyban, amelyben egy törvényhatóság 
határozatot hozott és az országgyűléshez for- 
te abból a célból, hogy az országgyűlés a 
maga részéről foglalkozván a kérdéssel, nta- 
aÜaa a kormányt bizonyos msgatartá-ra, men
ten, szokatlan, hogy egy képviselő, aki maga 
is a törvényhatóság tagja, ezt be nem várva, 
prsjadirivvw' Hodn teremteni interpellációja 
kóvén sbbn o ié.-désöen.

Válaszolok zz interpellációra azért, mert 
■myirn nojy/ontoasrfyá a kérdés, a magyar 
Hnílsményrmi annyira széles köreit foglal- 
kertelje — félős, hogyha a magyar kormány 
nem uögazi la a maga álláspontját kellő idő
ben, esetleg a közvélemény helytelen utakra 
tévedhetne, — hogy szükségét látom annak, 
hogy még ebben a pereben megadjam a vá
lóért.

á* bory»épeae*fl szttit**®*
— Az a határozat, amelyre t képviselő- 

társunk hivatkozott, a fővárosban egyhangú
lag jött létre, te er ennek a határozatnak 
legnagyobb érdeme. Mert legyünk tisztában 
őrrel hogy Mzelehb fogunk jutni a reeíríó- 
boa okkor, ha ebben a kérdésben egységesek 
vagyunk, de nem fogunk közelebb jutni, ba- 
netn magunk között fogunk újból dróddso- 
bak felidézni, ha ebben a kérdésben a nem- 
te vélt egységét megtartani nem leszünk 
képesek.

— Mér pedig mielőtt vt az egyhangú ha
tározat létrejött volna, ez a javaslat ellen- 
tiki akció estnében kívánt a fővárat köz- 
gyűlése elé jutni; hiszen t. képviselőtársam 
interpellációja is. amelyet »l«Mzbcn jegyzett 
be, amikor ennek ar akciónak színezete a 
fŐHrosbu eltehzéld zjdnezetű volt, másképp 
hangzott, mint az az interpelláció, amelyet 
k képviselőUtttm most mondott itt el. Hí- 
awn abban pontok voltak, amelyek" hasonló
képpen ellenzéki akció céljaira kívánják fel- 
hnernálni a rétiéi kérdését, fin ezt ebben a 
percben csak leszögezem, de beszédem to
vábbi folyamán bátor leszek erre a szlmp- 
iteafcra még visszatérőt

A ktmvktn a szrepMv* teszí 
a MkrátM jav***’*’

— Ami mír most t képviselőtársain kon- 
ta<t kérdését illeti, erre is kötclességazerű- 
leg a legnagyobb nyíltsággal ét őszinteség- 
gd kívánom a feleletet megadni. Az a hatá- 
'toaí, amelytt * főváros hozott, három pon

tot foglal magában fa asekbaa a pontokban 
semmi sínesen, amit magamévá tenni ne tud
nék, töt kijelentem, hogy ezeknek a pontok
nak tartalmával teljes mértékben egyetértek, 
átokkal azonosnak értem magamat. Kijelen
tem, hogy semmi sincs azokban a pontok
ban, ka a magam interpretációját helyesnek 
tartom, amit a kormány ezekből el ne fogad
hatna. Ezt leszögezem azért, mert ezzel is 
bizonyítani akarom, hogy perfid volt eddig 
ú az a vád, amely személyemben támadott 
abban az irányban, mintha én a revíziónak 
akadálya volnék. Ellenkezőleg, én voltam az, 
aki akkor, amikor a közvélemény ilyen in
tenzíven foglalkozott ezrei a kérdéssel, Deb
recenben erre a kérdésre kitértem, és Igen 
bosszú beszédben a rétimé szükségét hangoz
tattam. (Éljenzés és taps.)

— Ennél a kérdésnél sem kívánok időzni, 
csak konstatálom, hogy amivel szemben állást 
foglaltam, nem az volt, hogy a revízió szűk 
séges, nem az volt, hogy hnindent el kell kö
vetnünk abban az irányban, hogy siettessük, 
közelebb hozzuk azt az időt, amelyben ez a 
revízió keresztülvihető, hanem az volt, hogy 
óvjuk meg ezt a nemzetet olyan iHusióklól, 
amelyek elhitetnék a nemzettel, hagy kdnttyi 
munkával kitartás nélkül, hosszú, fáradságos 
iU nélkül, máról-holnapra ölünkbe fogják hul
latni gyümölcsét olyan ■ propaganda és olyan 
akciók, amelyek ellenzéki; vagy bármely ol
dalról azok inzciálnak, akik a maguk gyümöl-. 
ősét esen a téren leszakítani kívánják. Ami 
ellen állástfoglaltam, az volt, hogy ne mél- 
tóztaesék a kormány külpolitikai akcióiba 
olyan formákban beleavatkozni, amely dlms- 
súlyozza a kormánynak arra tendáló akcióját, 
hogy a revízió közelebb hozassék. Mert bo
csánatot kérek, azok az utasítások, amelyeket 
egyesek jónak látnának adni a kormány szá
mára, nem közelebb hozzák a revízió lehetősé
gét, hanem távolabb viszik (Helyeslés.) a ami 
rllen állást foglaltam, az volt, hogy a revízió 
kérdése belpolitikai programmpontokkal kap- 
csoltassék össze, mert ha ezt tesszük, evvel 
nem a revíziót fogjuk megközelíteni, hanem 
módot fog adni az a faktor, amelyik est iai- 
eiálja arra, hogy a nemzet fiai egymás közt 
meghasonolva, egészen más célokat szolgálja
nak. (Hosszantartó élénk helyeslés és taps a 
jobboldalon és a középen.)

Naprót-napra damotttettnl 
• revUM Ágyékén nem mm

— Amidőn kijelentem, hogy a magom ré
széről hozzájárulok ahhoz, ■ hogy ’ az ország- 
gyűlés a kormánynak a határozati javaslatban 
foglaltakhoz hasonló intézkedéseket szuggerál- 
jón, ugyanakkor teljes Őszinteséggel meg keO 
hogy mondjam, hogyan értelmezem a javaslat 
egyes pontjait, nehogy valaki utótag üst 
mondhassa, hogy elfogadta a kormány ezeket 
a pontokul, ámde nem hajtja végre, mert nem 
íjy hajtja végre, amint tatán egyetek azokat 
értelmezték. Megmondom tehát és a mri na- 

> pon meg kell hogy mondjam, miképpen ér
telmezem ezeket a pontokat fa milyen obligót 
vállal a kormány, amikor eteket a pontokat 
magáévé teszi. (Halljuk! HaUjukl)

— T. Képviselőházi Amikor a javaslat és 
az utasítás azt mondja, hogy a kormány fejt
sen ki olyan külpolitikai működést, amely a 
megvalósításhoz közelebb hozza a revízió kér
dését, ez alatt nem érthetem azt, hogy ebben 
ntasítáz foglaltatnék arra vonatkozólag, hogy 
a kormány mindennap, minden mdeodnaji, 
vagy rövid időközökön belül újból és üjból 
demonstratív nyVutkoiatokat tegyen ebben ó

kérdésben, él Oyen demonotrativ nyilatkozó
tok nem szolgálják ezt az ügyet. Ezek jók 
lehetnek arra, hogy egy gyenge, népszerűtlen 
kormány a maga népszerűségét ilyen nyilat
kozatokkal megalapozza, de nem jók arra, 
hogy egy kormány, amely érti magában azt 
az erőt, hogy előbbre vigye ezt az ügyet és 
amelynek ssívén fekszik ez az ügy, ezzel elő 
is segítse a revíziót, fúgy vaui) A külföldön 
az ilyen demonstratív nyilatkozatoknak egé
szen más hatásuk van, mini ahogy art a t. 
képviselő urak hiszik. Ezeknek az egyik olda
lon az a hatások, hogy itt egy gyenge -kor 
máoyzat kész még akkor is, ha az idők meg 
nem értek ennek az ügynek megoldA-ára, ka
landokba bocsátkozni és megpróbálja ennek 
megvalósitását kalandos módon esők azért, 
hogy a maga poziciójM belpolitikai téren 
megeröeüse, és ne higyje a t. képviselőtár
sam, hogy a* ilyen demonstratív nyilatkoza
toknak másrészt nines visszahatások arra a 
táborra, amely sssndea eszközt felhasznál, 
hogy megakassza és lehetetlenné tegye ennek 
a tervnek keresztülvitelét. Hiszen ea éppen 
arra szolgál, hogy figyelmeztesse őket: itt van 
az idő, hogy szervezkedjetek, hogy kontra- 
prqpagánddvnl még jobban áa-erősebben meg 
akadályozzátok azt, amit még meg lehet aka
dályozni. Én tehát dearontlratto - ayüaHeozo- 
tokra hajlandó nem vágjak. (Helyeslés.)

A kfflMpvMMI aaervek tel- 
•dala

— Másodszor: én nem tartom külképviseleti 
sserveinke‘, arra hivatottaknak, hegy ebben 
ae ügyben hivatalos propagandát fejtsenek 
ki. Kern is ezábed est tenniök, bár azt az in 
állványt, amely a külképviseleti szervekről 
szól, sokín bizonyára Így fogják magyarázni 
Bocsánatot kérek, ha külképviseleti szervek 
ilyen hivatalos propagandára! fogtálkor:-/ .n‘ 
ez csak arra lenne jó, hogy egyfelől diszkre- 
di'-álja és kompromittálja őket egyik-másii 
kormánynál. Mert méHóztaseanak a helyzet c 
flgyelembe venni: egy olyan ország, ahol r 
kormány a a közvélemény töbhségo azon r 
felfogáson van, hogy a revízióra se idő aen 
éreti meg, megenged egy olyan propagandái 
amelyet az illető államnak polgára csinál a 
revízió érdekében, még ha az a kormány fel
fogásával ellentétben is van, de bizonyára le 
hetetlenné fog tenni egy olyan propagandái 
amelyet fgy külállam képvistlÓje imniyunfln 
v amelyet fílitéktelenül luaugurilna, mert- h> 
szén ezzel megneheziiené oz‘ illető kormán 
helyzetét saját országába^, miután olyan han
gulatot teremtene, amely a kormány jelfogót 
szerint nem MvMudot és nem előnyös, fin er 
hiszem, az, aH tőlünk azt követeli, hogy kü! 
képviseleteinknek adjunk ntadtárt abban a: 
irányban, begy hivatalos propagandát fejtse 
nek ki, nem számol ezekkel a körülmények 
kel a nem számol aszal az állással, amellyé 
egy idegen koraíánynál akkraditált Wágya: 
W--1 *.:r'iat

Do akkor L HpvfauMánMn azt fogja 
kérfartih aai az, amit • magyar követ te- 
heti ö (gtnis teheti azt. hogy minden egyes 
alkalomkor, amikor mód nyílik ama, hogy ai 
ebjeUlu igazság msgÜlapUdsáhot hoszdjá- 
ndhaston, ut meg ár Ugye. Ha Magyar 
ország hírnevét, Magyarország jóhirét kér 
eégbevouó nyilatkozatok, ujsááeikkek, -közle
mények töatémi-k, ankét kslU uiUgttásbv 
htlytxn Őz megedfslta. Megteheti fa nxy 
kell tennie azt, hogy felvilágosító munkái 
végeztén-gs igszság mzgállapUéMru, hogj 
Magyaroztzág közviaaonyait köztetnertekké

tegye, hogy azokat a helytelen hfraszteléam 
két, amelyeket az emigránsok fa más ellen
ségeink felőlünk terjesztenek, megfdelő mű
ködésükkel cáfolják meg. És én csak a leg- 
ragyobb sajnálattal olvashattam azokat a 
támadásokat, amelyek egyes lapokban a ma
gyar követek ellen intéstettek. Bocsássunk 
meg, t képviselőtárssim, de annsk a magyar 
követnek, alá egy idegen államban nehéz ás 
súlyos feladatot végez a oki ott a magyar. 
presztízsnek, a magyar államiságnak, a ma
gyar szuverénitásnak képviselője, awnak presz
tízsét, tekintélyét nem növelik ezek a táma
dások. Ezek esak arra alkalmasak, hogy art 
aláássák & hogy csekélyebb sikerre való ki
látással végezhesse a maga munkáját. Ha a. 
t. képviselő urak akarják a külpolitikát tá-' 
madni, ám méltóztassék a külügyminisztert 
és a kormányt, a kormányelnököt ebből a 
szempontból támadni, de hagyjanak békéi a 
magyar követeknek, akii: nehéz feladatot vé
geznek nehéz körülmények között. A A kép
viselő urak nincsenek is abban a helyzetben, 
hogy megítélhessék, hogy azoknak az instruk
cióknak, amelyeket kormányuktól kopnak, 
megfelelnek-e vagy sem, nincsenek abban * 
helyzetben, hogy megítélhessék, hogy a köve
tek ’a maguk részéről fidsdstukat abbsn • 
szellemben, abban ez irányban teljesítik-e, 
amint a kormány tőlük elvárja fa joggal el
várja. Ebben a tekintetben cmöü a kormány 
lehet illetékes, Méltóztassék a kormányt tá
madni, de ne a magyar köreteket, mert ez
zel nem tesznek szolgálatot sem az ország 
ügyének, sem a retisiő ügyének, azt mond
hatom.

A revízM eMkészUeee
— És miből állhat, L képviselőház, a revízió 

clökészitéeel Bizonyára nem valami speciális 
munkálkodásból. Nézetem szerint mindaz, ami 
helyes a külpolitikában, közelebb hős a reví
zióhoz. Minden lépés, amely új barátokat sze
rez fa minden lépi.’, amelynek segítségével 
régi barátságokat meg tudunk erősíteni, min. 
den lépés, amelynek segítségével ki tudjuk 
kapcsolni őket ■ a mi ellenségeinknek vagy 
cUenfclcir.knek köréből, új nexusokat fa ősz- 
•zekö‘?tésekct teremtünk, amelyek közelebb 
hoznak a revízióhoz. Minden olyan lépé^ 
amely Mnryarország presztízsét emeli, amely 
<1 Népszövetségnél Magyarország igazát fél- 
tlr’o, amely feltárja sérelmeinket fa bajain
kat, erek a lépévk íoroű közelebb vezr‘nek a 
revízióhoz, mert megérdemlik fokozott mérték- 
’>en egyfelől külföldön azt a hangulatot, 
■melyben az ilyen revízió felvetfy3 lehetső- 
i-ssé válik, másfelől fokozatosan horr.t járul 
-hboa, hogy olyan nemtelkösi helyzet -ierrm- 
’essék, amelyben a kérdés ákerrs rotó kilá- 

felvethető less.
— Érnem ’c!en,! a ’--«hróiú””li*!'<á- 

ját, nem jelenti azt, hogy mi az idők végto- 
Imtséróig várjuk saját hozzátevfaiink nélkül 
art, hogy majd ■ revirió megérik fa önmagá
tól megoldóit nyer. Ez annyit jelent, hogy 
helyaa külpolitikával preporáljnk; rtókíszU- 
jük o revízió srómára a Uheiősépet. De fek- 
vntní a kérdést csak ekkor vetjük fel, ami
kor erre ae idő megérni', és nem vagyunk haj
landók semmiféle kalandba bocsátkozni. (Hr- 
lymUs.) Nem rogyunk hajlandók idő előli 
faleelm a kérdést még a NéptzöoeMgufl sem, 
mini ahogy t. képvizelötársam ezt követeli,

PMda az Idöeláhfl M^fadrea

— T. képviselőtárssim azt mondja, hogy nem 
baj az, gyerünk a NtpssbreUég elé, még ab
ban az eaoibta le, ha viMcanlasítanak fa c£f



MWtaret tatafc-H nmuukai; »p* 
Mfréltatju u ÜRM, aohfad tudóbb hta 
ra^y azt ha nem szólunk eamoüL T. kópviutő- 
tázwu, «o zaját patüosMl foguk előadni 
agy obaaurváeiót. amatyrt a gdnsai kooferen- 
riáa tétlent

— A gfauai konferencián szól volt a l<kü- 
dubojóbb ügyekről, ópiumügyről, köslekedési 
ügyektől. pénzügyekről és mindenféle olyan 
;jgyntx. oeJj abba:. — áttalánoj leíyrc'.bou 
.x világot érdekelte. ÉJ akkor egy állam kép- 
aisaüöye a>in<ÍM egy*. U’rta táqyuU'únál' 
! Valit és art ntcodta: kérem, minkr! rend- 

éniokrl t; ; kérdés. atimbau mi nem

/HMéaJ
— T. Ház! De óppea, mert nagyfontomágú- 

nok tartan ért' • Mádéit, fa MlfaSeoa fan
tomok art, hogy a revízió kérdésénél a nemzői 
egység* megóvaxaík. rá kell mulatnom bizo
nya, szimpti-máira, amelyek az utóbbi idő
ben td*ttn:tek ás amely mimptomák azt mu
tatják, hogy ebbeu a kérdésben u nemzet 
egységes iclfoná-ii bizc.njus rrzrt/y fenye
geti. Elsősorban magának. ennek a javaslat
nak hi.-tórikuma bizonyítja, hogy a javaslat 
eredetileg egy cV't.rékl ukríó céljára adatott 
bcais abban olyan pontok .-telepeitek, azne-

Ma nincsenek olyan kezek, melyek a kormányt 
megkötnék!...

• ~ !• Képviselőházi Ha Könnyelműen ki le
het dobni a jelszót, hogy a kormány ellensége a 
rés utónak, hogy hátráltatja a revíziót abban 
a hitben éj biaakodásban, hogy ebben a kor
mányban van annyi becsület, hogy nem fogju 
fciiodui a kártyákat, és nem fogja felfedni 
azt a politikát, amelyet követ; Egyre uzunbau 
figyelmeztetem ezsket, hogy óbban u. időben 
loagettabb kezel. voltak ad, uriflgA ui-’gkó- 
töltik Tieza István gróf kezét, hogy ebben az 
orsnigban rídd isiidjón. Ha a rccisió Lér-

súlya és ereje nem utalt többet- Az is Itta* 
nyos, hogy ellenséges politikai Hatalmak pro- 
pogvtidát folytattak nagy mértékbeu Magyar. 
>»«.'úy elten belpolitikai szempontból. Sajnos, 
azt kell tapasztalnom, hogy a revízió edgeta 
alatt vonnak agyas politikai tényezők, alak 
— ranélau óutudatlouul) —• de egyéned 
Luftra propagandát folytatnak a revízióval 
szemben.

—- Mert bocsánatot kérek, ha eddig ezek az 
előbb említeti külföldi tényezők Magyarország

srótbztnuk lirzjüag hozzá, tűig a t.náros 
i^- van s--ttfca. mig az egyetlen ki-kötőnk 
amozeiközi cílei-.őrré’ siót' áll. Köveikéiért az 
ópium kérdése. É» okkor ugy-ar.vn a k>-pv :-oo 
magin1, f*K'!t c’- azt mondotta, hogy rcndkiriH 
érdeke.'- az ópiumkeidé;, azokba!; nem-szól
hat tárgyilagosai! a kérdéshez. míg a főváro- 
xanfc meg van --kálivá és a kikötőnk idegen 
ritaö-ró alatt — ’- É» ez nant napról-napru 

keidé, törgytiásátii. A vé-re pedig 
ennek aa volt, begy amikor címek az idegen- 
illatúnak képviselője felállt a kootcrencián, 
uöZh'- o .k-K.bri* kiöriU a terem, senki meg 
nem ha) Iga" a óAbs’. Bov.-áuntot kérek, u >-c- 
■Á-'j'jesté;! ao, amely öl. Egy rorniúay, anie'y 
toaxkirozzs art. hogy rámutassanak arra, 
hogy a teljes ismeretlenségében as európai 
h^yretoek,‘nem tadván a lehetőségeket mér
legelni, idehoz kéidáseket. amelyek előrelát- 
öatólay aok riesoauta»>t<íssal takilkoehatnab, 
nsctJaigcMé leni a moga ore^iydt és ntm tero 
colgálafot <c ügynek. (Helyeslés.}

— Ereket, cl kellett mondanom, mert én azt 
hiszem, hogy a helyzet megítéléséhez szüksé
ges a kérdésnek ezt az oldalát is látni. Addig, 
mig a. Lül földön c hangulat nincs megirce, 
■rrin aaoé: a reoé'ő- nagykutalmak, melyek a 
revízió' kérdésében elsősorban döntésre hiva
tottak, a mai állapot, * status-qno fenntar
tása Ultilett vannak, addig nézetein szerint 
oktalmésüg, rStidiátás a Söpezöcetsőgnil 
e.^. el: e ké-íkf.,^ felertí;'. Amikor maga- 
iáévá teszem art az uiaritárt, amelyet a fő
város az országgyűlésen kvreaztfll a kor- 
rfsnynak adni kivárt, ezi_ ilyen trt-'Je.mben 
fbdudoirt eí, és minden algán crtalmesési ab 
öéo él l'll utaiitiMm, (ftrÍy éííet óz értőbác-

clientifbcn ÓH. Van. a javaslatnak agg 
harmadik pontja, és ez vonatkozik a nemzet 
raymgrre. Már utaltam rí, hogy ennek a. ja- 
vaslatnak'Teglüvilóbb része az, hogy ejyséye- 
srn jött létre, hogy kikapesoltattak azok az 
ellentétek, amelyek azt megelőzték és xig- 
credményhen olyan szöveg jött létre, amelyet 
mindnyájan elfogadhatunk.

Ttaéve: a nemzet egységéért
— A magam részéről, csak art tehetem 

Imrzí, hogy ‘Izéjtrr politikai működésem óta 
tbber c < sonka országban mindig azon rol- 
t-rm, vinűrr. lépésem azt célozta, hogy a K'm- 
-v-' 'gyérnél, társadalmi, érzelmi, gazdasági 
t'rcr, frhkrzeti léim l-el-rr-állilfam. (Éljcit- 
>•:) Nr.n hiszem, hogy egyetlen egy kcpvi«c'ő 
vólr.a. aki ezt kétségbevnuná és aki bizonyí
tani födné, hogy inbeneiómban más vezetett,

lyek hizahuatlan-ágot tejettek volna ki a 
kormánnyal szemben ublntu az irányban, 
hogy coyy nem alarja a rccitiöt, rogy bizo
nyos mulásztásgk tcrkelil- a kormiuitt a re- 

férdésébe*. A kritika mindenkinek sza
bad, én azonbun - azt hiszem, hogy ez olyah 
kérdő:, amelynél még a kritikáéul is óvatos
nak kell lemn. (Ugycan! a jobboldalon,) Hi- 
.rcn, ha a nemzet egységét meg akarjuk 
óvni, eunck feltétele ur, hogy a parlament
ben iilő nagy többség ne .«zcmbeho:yczte.-s«k 
ennek a kérdésnek ilyen kezelésűvel, hogy a; 
° ‘"‘•Jy többaéo. amely a kormányt túaoga'ja, 
ne brüszLirazlassék oly un javaslatokkal, ame
lyek egyenesen cllee -.éki tendere löket szolgál- 
«ol.-. Hiszen ez a legelemibb feltétele annak, 
hogy az országban az egység egy. iiyen nagy 
problémánál megóvassók. .

ta eleartk Ml UitMfa
— Do t. képviselőhöz, én azt látom, hogy 

az ellenzők — .'és nem annyira a parlamenti 
ellenzék, hanem inkább talán a sajtóban je
lentkező ellenzék — két kártyára tette föl a 
jövő szempontjából a maga-reménységéit. Az 
egyik tártja az az eUgedetetlmuiég, amely az 
országban gazdasági állapotaink miatt von. 
A másik az a tirtlmeltensig, amellyel 3 nem
ért a revúió kérdését sürgeti. . Bs. amennyire 
érthető. a türelmotienség - érzelmi aaempont- 
ből, mert hiszen bizonyos, hogy a fölünk e!- 
szakilolt. részeken a magyarságnak rossz a 
sora, (Ugy van!;Ugy van! a jobboldalon éa 
u középen), egészen bizonyos, ’ hogy nápről- 
napra gyengül azon infézkcdésck folytán, 
ánidyéSt • uzomázéSHHaoE - KRmÓ, W

h t nemzet tiirgáiMh tartja a ltat, 
ziót, objektio szemponttal ezt alűámasttam 
etem lehet, mert bocsánatot kérek, amikor azt 
látom, hogy a nagy Németország területeinek 
bizonyos részein még ma is megszállás van, 
mikor, azt látom, , hogy ugyanazok az egyen
lőtlenségek, amelyek a . trianoni szerződésben 
benne foglaltatnak, a careaiUesiben is bzna« 
vanak is' Németország a. revízió kérdését még 
föl sem vetette, mikor azt látom, hogy ott 
még a reparáeiós probléma sincs megoldva, 
miÉor azt látom, hogy Magyarországon ki- 
cül a földhöz sújtott államok köz-il Ausztria 
is Bolgdrország. sem vetette még föl a reví
zió kérdését, akkor art kell mondanom, hogy. 
egy bizonyos türelem esen a téren .nagyobb 
erőt mutat a nemzet szempontjából kifelé, 
mint a türelmetlen sürgetés olyan időben, 
amikor a Ixrdés még megérve nines, (Ugy 
van a jobboldalon'.)

désc ügisi bilpouULni -avarkeltés érdekében 
hiasiHyltalnék fel, ma iiivcssnel. olyan tizek, 
untelyel: a kormányt megkötnél. (Ugy vart 
Ugy cai>.' T<sps <r jobboldal.'a ér a bii’hüzc- 
pcn.) Eipifelmsstclent erre nyomatéi v/an azo
kat, akik tatán ebben b'zalndiH’k.

K» l'apropaaMda a mvIiH 
cágéie alűt

— És :. kcpvistlötái.-um, óujéitein. ezt a kér
őéit attól is, hogy ezzel a kérdés-e! belpol.'k- 
kai ,»umei''e»’ok tanesoltusseHiak össse. Volt 
egy idő, amikor belpolitikai szempontból kül
politikai tényezők támadtál; és rágaln,a.‘ál. 
ezt az országot. Hiszen olt voltak az emigrán
sok. (Malrkits űiia: 3fa w vaes ■ emigráns 
elég! — Élőnk fclhiáltáiok a jobboldalon: 
Szökevössgek tetők!) Hála Istennek, ezeknek

ellen propagandát folytattak azon a timao, 
hogy itt diktatúra van, hogy itt feudális uza- 
luu tar, hogy itt a kormány Habsburg- 
puo ro*. ké.-zít elő — é.- hasonlókat mondtak, 
— úgy ezekhez a jolizacakkoz ma ezek a bel- 
p^l'iilai tényc.ők hozzá<tizik még azt ü, hogy 
itt l:!ik!>uraloi» v<s», hogy itt a közélet nces 
tiszta, hogy a kormáry tussol panamákat, 
hogy a kuriKÚry semm:t *c.in hajlatufó touvi a 
t:ö:étc'.l ti,.tanig érdekében, is hasonló váda
kat hangoztatunk, . amelyek bizonyára alluú- 
masak arra, hogy az or.zágaak jó hírnevét a 
külföldön esorbit.-:i.'.-, akkor, amikor ezek o 
vádak alaptalanok, aunlor <:•!. a cúda). ven*. 
felelne!: nug a tényzkucl, Jdádeticsctrc egyes 
talán mutatkozó szimptomáknak lényeges túl
zását jelentik. (Ugy vau! Ugy tan! a közé- 
pai.)

A megbélyegzettek revíziós klikkje
' — T. képviselőházi Én csak annyit mondok,

hogy ha van itt klikk, akkor igenis látok ki
alakulni rgtj kis klikket a rerieió kérdése kö
rül, amely klikk a maga kis pecsenyéjét a re
vízió tüzérét bícánja megrütni. (Ugy van! 
Ugy ca,:! Taps a jobboldalon és a középen.) 
És hogyha van egy klikk, akkor ez a patenté- 
rázott hazafiaknak: klikkje, akii: azt hiszik, 
hogy ők egyedül hazafiak, ók egyedül azok, 
akik a revíziót óhajtják, akii: azt h’szíl:, hogy 
ez a l-érdés az ö tr.onopóliutnul: (Ugy var! a 
jobboldalon.), amelyhez más te szóljon hozzá, 
mert c:ak kritikára szom'., és ol-éf ennek a 
kérdésnek segítségére! ■ felül akarják bélye
gezni azt a bclgrgrt, amelyet homlolntlrii sű- 
ibli vagy « HSUtSS sik’ertcloóoíSe, vagy á' 
nnrií prtfMtvf <éénw elkövctcll bttírffr.

Fálre • fioriáfoluB késekkel
T. képviselőházi Én igenis ezektől fél

tem a nemzetnek cgycégél, mert ezek nem 
tiszta kézzel nyúlnál: hozzá 'a revízió kérdé

séhez; már vedig ez u nénivel azt -bőcz1- 
tclhctí, hogy ehhez a kérdéshez mie.donln 
tiszta kézzel nyúljon hazsá. És uel-ünl; ti- 
rzonl a uemcet egység., érdekében kötelessé
günk, hogy tácoUartsu': ezeket a revíziótól. 
(Zajos éljenzés, a Ház tagjai felállva tap
solnak.)

Takols József viszonválaszában azt has- 
goztatja, hogy a miniszterelnöknek ezek a 
kijelentései, amelyek az ország viszzazzemó- 
sóre vonatkoztak, öt is tapsra késztették é» 
ő is a sninisztcrelnöb kijeién léseinél: ssug- 
ge-ztiója alá került. A miniszterelnök kije; 
íveléseit mindenképpen elhiszi, de mégis han
gozhatja, hogy a diplomácia mai. módszerével 
jzémbcuűH a körtélemccy és erről a kötaé- 
ttuuéújlöt lehetaégee, hogy a mürirttereliiö- 
köt tévesén informálták. A revízió kérd&ct 
belpolitikai kérdések nem érintik. A minise* 
terelnek válaszát uotn fogadja cl.

Ezután BetMen István, gróf még egyszer 
felszólalt

A revízió elgáncsolóinak munkája

Hiszen, ha van még ebben az éleiben valami vágyam.
.— Igetií, ebben a nemzetber keli anrrii erö- 

o'k lenni — és meggyőződésem szerint i'<m is 
benne ennyi orv, hogy tovőbbeigyo a maga ha
jiját s bocigyea réckilötőbe kellő időpont
ban, akkor, amikor ez lehetővé válik. Mert bo- 
x-ánatrt kérek, do t. képviselőtársam, mikor 
ad hangoztatja, hogy a kormány nem kellően 
sietteti a revízió kérdé-ót, ugyanakkor nemre- 
kányárt tesz a kormáynak, hogy mulasztáso
kat követ cl ezen a téren, szemrehányást 
le.!’", abban ■ a tekintetben, hogy talán 
bbetö alMmokat nem ragadott meg. És éppen 
r'rltm szemben tirgeti ezt? Art hiszi a tisztelt 
képviselő úr, vagy azt hiszik azok, akik kidob
ják- a jelszót ina, hogy Bethlen akadálya a re- 
rlziónak. — hogy ezt ell.úizil: a széles népri- 
t^gek ebben as országban? fagy nem tudja-e 
o-tirztelt képviselő úr és mindenki, aki aj fn 
pirrtamonti mallmnnt, a tradíciómat is mindéül 
irmeri, ami lélekben és érzésben nem ehhez a 
ráonka-oeszóijhoz, hanem Nagy-Magyaronzdg- 
has köt (ÉJéhl: Hjenz/s és taps a jobboldalon 
Ős a .lentipen), hogy ilyeneket lehat fsOsorhs 
ezzel a férfiúval szembeni Hiszen, ha von még 
ebben az életben valami rdgygm, úgy az oal: 
as-Uhet,' hogy ennek o kfrdisnek megoldásút 

táogtrjemr (tlénii heígotfés ta tnps a Jobbot-

dalon, középen és balközépcH.) És hogyha van 
valami, mi politikai téren ambícióm lehet, 
ügy az as lehet csak, hogy ennek a kérdésnek 
megoldása ehhez a rezsimhez fűződjék. (Élénk 
helyeslés, éljenzés és taps a jobboléUlon, közé
pen és baiközépen.) NA hiszi a t- képviselő 
úr és art hiszik azok, kik Oycn vádakat köny- 
nyelműen dobnak ki, hogy a magam. részéről 
nem fogok ezekkel a vádakkal szemben hivat
kozni azokra az erőkre ős azokra az erőforrá
sokra, amelyek éppen esskat a vádakat meg- 
semmisiteni képesekf Hiszen t. képviselőtár
sam volt egy Idő, ezelőtt tíz évvel, amikor egy 
magyar államférfiúval nemben azt a hitet kel
tették, hogy 0 a viUgkáborá okozója, hogy d 
volt- az, aki imperialista eélok érdekében Mo- 
gyarorszdgot engedte belesodródni a Mboriba 
és azért mondtál: ezeket, mert tudták jól, hogy 
ez az áHamférfbi nem védekezhetik ezek ellen 
a vádak elten (Úgy ront Úgy vanl a jobb
oldalon), mert tudták jól, bogy olyan vádak 
hangoztatásával, amely ellen nem védekezhe- 
tik, sikerül majd az országban olyan közhan
gulatot teremteni, amely az erúá^ot az & cél
jaik némára megszerzik. (Úgy tan! úgy van! 
tápé a JeHoMafon-A ftbtintMpfn,):

Bethlen István gróf miniszterelnök: T. 
Kópvi*rl<3iázl A t. képviselő úr kifogásolja, 
hocy ón bizonyos megjegyzéseket, tettem olyan 
tendenciákra vonatkozóin?, amelyek a revízió 
kérdését mondjuk nem egyéni, de bisonym 
politikai célokra akarják lihasináM. Én ezt 
bővebben nem magyaráztam meg. Engedje 
meg t. képviselőtársam, hogy.e.-í na l'- t<- 
giicm. Én art hiszem, t. képviw!őtárs.-ju éppen 
annyira tisztában van, mini, ón, azzal, hogy 
mire céloztam. (Úgy can!)

T. képviselőtársam azt mondja, hogy egyes 
külképviseleti hatóságaink és az államnak 
külső országokban lévő képviselői nem helye- 
«<en járnak el, mert, n revízió ügyét nőm segí
tik elő azáltal, hogy bizonyos ellentéteket 
kreáltak maguk és olyan tényezők között, akik 
az ügy szolgálatára lehetnek. Erre csak azt 
válaszolhatom: teljesen informálva vagyok-c 
megjegyzésnek, mondjuk homályos mrgjegy
zésnek szintén minden egyes részletéről. (De
rültség jobbfelől.) is erre esők art váluseolha- 
tóm, hogy vegye tekintetbo L képviselőtársam 
art, hogy mennyi nagy érdek von ott, hogy 
ellentétek kroáltassanak a köret éa azok kö
zött, akik a revíziót előmozdítani hajlandók. 
Azt hiszi t. képviselőtársam, hogy azok, akik 
líagyarországnak nem barátai, wom minden 
követ megmozgatnal:-e, "nem mindenféle intri
kára lépcsek-e abból a célból, hogy azok lö- 
rő|! a tényezők között, amelyeknek együttmű
ködése esetleg előnyös volna, ellentéteket 
kreáljanak! Legyen meggyőződve t képvi- 
aelőtáream, hogy a túlsó oldalon is mosog a 
világ, a túlsó oldalon te dolgainak a rrvirió 
elten és felhaezwUjdl: az.ilyen apró cszközö- 
kot, amelyek azután itt könnyén hitelre talál
nak (Úgy can!) és itt rögtön vmldd alalzulnak 
ét a magyar képviselők előtt. (Úgy van!)

Hrtfiídó éa »rtpo|,üiiK,
— De tovább megyek. Azt mondja ti kép- 

viielőMnam, Jw$jr<5 aíj?félfogÍ!ban' ifin, '•

belpolitikának ebbe á kérdésbe való belekeee- 
róje tekintetében. Hát, én hiszem, hogy t. kép
viselőtársam abban a mrggyöződisbrss S, hagii 
hu mi holnap itt-bevezetjük u titkos választó- 
jogot, ha-holnapután helyreállítjuk az esküdi- 
.-.-.éket, akkor, lesz dinom-dánom, lakodaloas az 
egész or-zágban és a revízió megtesz. Én, t. 
Képviselőhöz, erre csak azt válaszolhatom, 
hogy in a:l tótom, hagy Ausztria a legradiká
lisabb alkotmányt alkotta meg (Ugy van!), 
amely egyáltalában elképzelhető, art. látom, 
hogy Ausztriában a kormányzat ipiudcncsetTe 
sokkal radikálisabb, mint itt, art látom, hogy 
Kémctorszdgtyin a szocúHdcmokraták rminol: 
araimon — és mi az eredmény? It'riiiókoz 
egyik sem jutott, még fel sem vethették a. 
kérdést és Németország, dacára az ő legdemo
kratikusabb kormányának, azzal kínlódik, 
hogy az idegen csapatokat, amelyek megszáll
va tartják országuk területének egy részét, 
valahogy rltóroliísáfc országul: területéről. 
Hol bizonyítják a tények t. képviselőtársam 
áflitását? Legyen meggyőződve t. képviselő
társam és ezt teljes meggyőződéssel mondom, 
akárm'i csinálunk csen a trrrn, wem ez dönti 
el a rrriziót. Ezeket a kérdéseket döntsük cl 
magunk között, hogy szüksége van-c az or
szágnak ezeknek a kérdéseknek olyan meg-, 
oldására, 'amelyeket t. képviselőtársam tart 
jónak, vagy annak a megoldásnak hagyjuk 
meg életét, amely ma itt van.

KMMMbmI tata fatat .
— Meggyőződésem az, hogy ez as onság 

ol'iat' életrissonyok között él, hogy belpolitj- 
fceri téren ezperimfntálM nem stábod. Aki itt- 
ezperimentálui akar, az a maga részéről, asol- 
gdlatot tehet egj/es eszméknek, de kocMztaija 
ennek az országnak, ennek a nemcetitel: létét. 
fÉlénl: helyeslés, élj'nzés és taps a jobboldal 
■Ion ót a középen.)



szer nélkül szeretettel jártak a sokszor 
késő estig tartó próbákra messzebb levő 
otthonukból e szokatlan hidegben. Sze
retettel gondol az egyesület Ademcz 
Lsjosnéra, Schmieder Sárikára, Mactkó 
Ica és Valikéra, Váradi Icára, Benkö Ilon
kára, Pála Annuskára, nemkülömben Praz- 
novsxky Mihályra, ki kitűnő sxerrplésével 
példaképe volt az igazi vérbeli műkedve
lőnek és a kezdő levente műkedvelőkre 
határozott fellépése a színpadi szabad
mozgása igen jó hatással volt. Külön há
lával tartozik az egyesület ifj. Patay Ist
ván cserkész tisztnek ki az előadást meg
előzőleg két nappal vállalta el a főszere
pet, szerepcsere miatt. Milyen szép példa 
ez a cserkész törvény 3. pontjára, milyen 
kedves példa ez a cserkészek és leven
ték közös munkájáral Az erkölcsi sikert 
a szereplők r anyagi sikert a nemes fe- 
lülfizetők ’-i ■> i -itták. Feljegyezzük ne
veiket s pil.l-képül állítjuk oda azok elé 
kik még nu is közönnyel nézik a leven
ték- minden megmozdulását ^(zárják még 
a pénztárcájukat is. — Felnifizettek: Szi- 
lárdy István 10 P., Hirscbgyár r. t„ Vá
radi András, id- Patay István, Ipartestü- 
let 5—5 P.. Folkusházi Zoltán 3 P., 
Traum Péter 2 60 P., N. N. 2 50 P., Klu- 
becz Pál, Bauman Hermán, Keresztényi 
Ödön, Guttmann Mátyás, Hoffmann Nán
dor, Timaróczky Sándor 2—2 P. Hirsch- 
gyári oktatók 1'60 P. Sajbán Rezsöné, 
N. N. 1'20 P., Parditka Lajos, Szoó Ist
ván, Wehovszky István 1-40—1'40 P., 
Rauchverger J., László I, Kivovics J , 
Ratkovszky P.-né, Makray I.-né, Török 
Gy., Hankus L., Barta 0., Váradi J.-né, 
Nagy D., N. N., Kis L, Szmolka M., 
Vanzsura L:, Márton L, Szauer A., N. N , 
N. N. Prohászka L, Dr. Papp Gy., Hol
les M., Heiczeg P. 1 —1 pengőt és töb
ben 4 50 pengőt. Végh Kálmán 150 pla
kátot ingyen nyomtatott. A leventék há
lája igazi magyar hála, soha el nem múló.

Fényen külsőségek kozott ke
rült sziare utolsó farsang alkalmából f. hó 
9-én az acélgyárban Tóth Ede 3 felvoná
sos népszínműve a „Tolonc". Az érdeklő
dők zsúfolásig megtöltötték a nagytermet 
kiknek sorában megjelent kerületünk kép
viselője Dr. Sztranyavszky Sándor bel
ügyi államtitkár is. Az est ugy anyagilag 
mint erkölcsileg fényesen sikerült. A da
rabról csak annyit, hogy ugy a nők mint 
a férfiak tudásuk legjavát adták, kiérde
melve a közönség tapsokban nyilvánuló 
tetszését.

Halálos szerencsétlenség. F; 
hó 8-án, Mátraverebélyben a Szentkút* 
kolostos kertjében Szabó Titus sekres- 

' tyés testvér varjakra vadászgatott. A 
megtöltött puskát kabátja alól ki akarta 
huzm\ ruhájába megakadt a kis céllövő 
Grcco puska billentyűje, a fegyver elsült 
s a golyó a juh akol ablakán kinéző bé
res mellébe fúródott, ahol főereket ron
csolt szét s rövid idő alatt belső vérzés 
következtében mrghalt. A szerencsétle
nül járt béresnek felesége és 3 gyermeke 
maradt. A halálos esettel kapcsolatban 
még aznap téves hírek terjedtek el vá
rosunkban, melyeknek helyességét soraink
kal publikáljuk. A fegyver, mellyel a sze
rencsétlenség történt, Vágó Péter utbiz- 
tos tulajdona, akinek fegyverviselési en
gedélye is van. Hivatásának teljesítése 
közben járja a vidéket s egy alkalommal, 
más poggyásszal együtt a fegyvert is a 
kolostorban hagyta. így jutott fegyver
hez a fráter, aki nem felszentelt pap, 
hanem a kolostor segédszemélyzetéhez 
tartozik. A frátert teljesen összetörte a 
halálos baleset A csendőrség nem tar
tóztatta le, hanem tovább végzi szomorú 
lélekkel kötelességét a zajos világtól fél
reeső kolostorban és várja, amig a ba
lassagyarmati törvényszék Ítélkezik fö
lötte, a véletlenül elkövetett emberölés 
miatt.

Hirdetmény. Értesítem a t. utazó 
közönséget, hogy Igazgatóságunk f. hó 
13 ától szerdától kezdődőleg az alábbi 
vonatok közlekedését további intézkedé
sig beszüntette: Budapest keleti p. u. 
Miskolc 404. és 403. sz., Budapest keleti 
p. u.— Bicske 42. 43, 26. és 27. sz., Bu
dapest keleti p. u.—Adonypusztaszabolcs 
1048. és 1023. sz.. Budapest keleti p. u. 
—-Tapolcza 1116- és 1121. sz^ Börgönd 
—Székesfehérvár 5931. 4938. és 3921. 
sz. A 3831. 4938. 4911. 4941. 4938. és 
4921. sz. vonatok a korlátozás tartama 
alatt Budapest ferencváros állomáson és 
Budapesttől—Bicskéig az összes állomá
sokon és megállóhelyeken továbbá a 
2114. m vonat Adonypusztaszabolcs és 
Tapolca kW)# u ömwi állomásokon én

fogadott szám útin Vlletel Ella énekelt 
cigányzene kísérettel bájos magyar dalo
kat ax 5 jól ismert, kellemes hangján. A 
lelkes óvációra megismételte a szép nó
tákat Eiután következett a .Szent a 
Béka" című paraszt komédia, amelynek 
várvavárt előadása hangos derültséget, 
ünneplő tapsokat aratott. János gaxda 
szerepében Hegedűs Gyula müvésxi tö
kéllyel játsxotta a meghunyászkodó, majd 
vajé biztatására sarkára álló öreg parasxt 
gazdát Felesége volt a Mari asszony 
szerepében Zsebe Antalné, akit a legelső 
jelenet után is súgó tapssal üdvözölt a 
publikum, amely sokszor élvezte már 
kedves játékát. Leánya Anna, a fiatal 
menyecske szerepében uj, tehetséges, 
biztos fellépésű szereplővel gazdagodott 
a műkedvelő gárda Sótér Ignácné sze
mélyében. Anna fiatal férjei Abris szere
pét Ifj. Timaróczky Sándor játsxotta ki
tűnő tehetséggel. A nyakas, jókedvű, 
dolgos férfi megkövetelte a csinos me
nyecskétől, hogy kezdetben szokja meg, 
hogy a férjnek is vannak jogai, nem 
csak kötelességei. A humoros jelenetek
ben gazdag darab minden szereplője 
elsőrangú játékot produkált s megérde
melték a sok tapsot, amit kaptak. — 
E-után Patay István énekszáma követ
kezett, a János Vitéz kedves melódiái 
csendültek fel kellemes, de kissé elfogó- 
dott hangján. Zongorán Malinovics Mira 
kisérte finoman, nagy határozottsággal. 
— A következő szám Fenyves Lili ba
lett tánca volt, Malinovics Mira ügyes 
zongora kísérete mellett. Vidéki kis vá
roskában ezen szokatlan szám élénk fel
tűnést és tetszést váltott Jci, ugy hogy 
különösen a fiatalság lelkes tapsára m:g 
kellett ismételni a nehéz táncot, melyhez 
Fenyves Lilinek határozott tehetsége és 
rátermettsége van. — Majd a .Motor* 
című egy felvonásos vígjáték teremtett 
farsangi hangulatot a közönség körében. 
Patay István, mint férj, Szenes Arnoldné 
a póruljárt motorozó kiváló és közismert 
tehetséggel játszották szerepüket, Praz- 
novszky Miska tehetséges humorista mó
káival és a zavaros helyzetekkel nagy 
derültséget provokált. Ügyesen játszott 
még Takács Ferenc éf Ficzek Juliska. A 
stilszerü öltözetek, Szenesné fess sport
ruhája emelték az előadás sikerét — 
Befejezésül a Scbmeltzer Miklósné polg. 
isk. tanárnő által betanított magyar tánc 
váltott ki nagy tetszést és újrázást a 
közönség részéről, amely színpadokon 
lelkesen ünnepli a gyönyörű magyar tán
cot, de a báltermekből már csaknem 
teljésen száműzve van. A szép táncot 
magyar női és férfi öltözékben Ficzek 
Gizellla, Fenyves Lili, Szenes Edit és 
Sonnenschein Lili lejtették bájossn. A 
zongorakiséretet fáradhatatlan lelkesedés
sel és temperamentummal ismét Malino
vics Mira látta el — Az előadás után 
reggelig tartó tánc és jókedv honolt az 
ipartestület mulatságán, melynek sikerét 
már eleve biztosította az, hogy Ifj. Ti
maróczky Sándor és Hegedűs Gyula 
rendezték. — fA felülfizetéseket hely
szűke miatt jövő számunkban közöljük.)

RokluuxUcérdéa. A háború rok
kantai, özvegyei, árvái a folytonosan ne
hezedő gazdasági viszonyok kényszerítő 
hatása alatt erősebb szervezkedéshez fog
tak. A régi HADRÖA cím helyett most 
HONSZ (Hadirokk, özvegyek, árv. nemz. 
Szöv.) nevet kapott Együttes, erősebb 
tömörülésre van szüksége a rokkant tár
sadalomnak, hogy jogos kívánságait kellő 
súllyal szorgalmazhassa. A rokkantkérdés 
végleges megoldása nem késhet sokáig. 
Minden hadirokkant, özvegy, árva, aki 
végkielégítését felvette is, iratkozzék be 
az egyesületbe, mely minden pártpolitiká
tól mentesen, egyedül a háborúban meg
rokkant magyarság gazdasági megerősö
déséért küzd.

Sxülői órUkaalat Az áll. polg. 
fia- és leányiskolában a folyó tanévben 
e hó 10-én volt a második szülői érte
kezlet, amelyen dr. Clementis Kálmán vá
rosi tisztiorvos igen tanulságos és érde
kes előadást tartott a gyermek idegegész
ségtana köréből. Az értekezlet, a nagy 
hideg dacára szépen látogatott volt. Az 
értekezlet után a tanárok részletes egyéni 
felvilágosításokat adtak az érdeklődő szü
lőknek gyermekeik felől.

A SalgótarJAnl VAroni Lornnte 
Egyesület műkedvelő előadással kap
csolatos báljáról lapunk más helyén em
lékeztünk meg. Itt csak az egyesület ne
vében köszönetét mondunk azoknak, akik 
a levente eszme köztudatba vitelét elő
segíteni szívesek voltak. Elsősorban a női 
Kereplőkre (Mdotattk kik miadeu kény

megállóhelyeken utasok le- és felszállása 
céljából megfognak állani Budapest nyu
gati p. u.—Nyíregyháza 708. és 703. sz., 
Budapest nyugati p. u. —Nyíregyháza 
1708. és 1703, sz., Szeged—Hódmezővá
sárhely 1648 1641. 1622. és 1643. sz. 
Kiskunfélegyháza—Szentes 7438. 8431. 
sz., Szeged—Szőreg 7033. sz., Kiskun
félegyháza—Kiskunhalas 7332. és 7333 
sz. Kiskunfélegyháza—Szeged 755. és 746. 
sz., Kecskemét— Tiszaug 7272 és 7273. 
sz., Mezőtúr—Turkeve 8022 és 8605 sz. 
Debrecen Hajdúnánás 5622 5627 5626 
és 5647 sz., Debrecen—Tiszalök 5634 és 
5623 sz. Nyíregyháza—Záhony 2312 és 
2315 sz., Püspökladány—Berettyóújfalu 
526 és 521 sz., Miskolcszemély p. u.— 
Hidasnémeti 1588 és 1597 sz., Vámos- 
györk—Gyöngyös 8825 és 8826 sz., Kis- 
terenye—Kisújszállás 8922 £s 8931 sz. 
Füzesabony—Eger 9123 és 9917 sz., 
Miskolc—Bánréve 9518 és 9527 sz., Bán
réve—Ózd 9787 és 9788 sz., Zalaeger
szeg—Celdömölk 7435 és 7432 sz., 
Veszprém—Alsóőrs 7231. és 7236. 7238. 
és 7131. sz* Győr—Jutás 7112. Veszprém 
—Győr 7113. sz. vonatok közlekedése 
ugyancsak további intézkedésig igazga- 
ságunk által beszüntetett. Gámán s. k.

I üzletigazgató.

2. Az igazgatóság jelentése a lefolyt űz* 
letévről.

3. A felügyelőbizottság jelentése.
4. A mérleg megállapítása és a felment

vény megadása az igazgatóság és a fe- 
lügyelőbizottság részére.

5. Határozathozatal a nyereség felosztása 
tárgyában.

6. Alaptőke emelés.
7. Az alapszabályok 5. 12. 14. 65. 66. fi

ának módosítása.
8. Esetleges indítványok.

Salgótarján, 1929. évi február hó. 
Az igazgatóság.

Tisztelettel közöljük, hogy az 1928. 
évi mérleg-és eredményszámla a közgyű
lést megelőző 14 nappal, az intézet he
lyiségében, a t. részvényes urak rendel
kezésére áll és az üzleti órák alatt meg
tekinthető.

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
lyeztetett.

WALTER
magántazifolyaxn Budapest, Rákóczi-ut 
51. Előkészit középiskolai összevont vizs
gálatokra, érettségire. Levelező oktatás.

Meghívó.
A Salgótarjáni Népbank R.-T. 

t. részvényeseit van szerencsénk az 1929 
év február hó 24-én délelőtt 11 órakor 
Salgótarjánban, az intézet helyiségében 
tartandó

XX évi rendes közgyűlésre
tisztelettel meghívni.

A Közgyűlés tárgyak
t. Igazgatósági jelentés előterjesztése.
2. Felügyelőbizottsági jelentés előter

jesztése.
3. Zárószámadások előterjesztése.
4. Az évi nyereség felosztása és a fel

mentvény megadása az igazgatóság és 
felügyelőbizottság részére.

5. Az alaptőke felemelésének elhatározása.
6 Igazgatósági tagok választása.
7. Felügyelőbizottsági tagok választása,
8. Alapszabályszerüleg benyújtott indít

ványok tárgyalása.
Salgótarján, 1929. február 14-én.

Az igazgatóság.
Az eredeti zárószámadások hivata

los helyiségünkben naponta a délelőtti 
órákban megtekinthetők.

A közgyűlésen részt venni óhajtók 
részvényüket a közgyűlést megelőzőleg 
3 nappal pénztárunknál letenni tartoznak. 
Indítványok a közgyűlést megelőzőleg 5 
nappal az igazgatósághoz Írásban be
nyújtandók.

Meghívó.
A Salgótarjáni Takarékpénz- 

tár t, részvényeseit, van szerencsénk az 
1929. február hó 28-án d.u. 4 órakor 
Salgótarjánban, az Intézet helyiségében 
tartandó

L1X- évi rendes közgyűlésre
tisztleette) meghívni.

A közgyűlés tárgyak
1. A közgyűlés jegyzőkönyvét hitelesítő 2 

részvényes megválasztása.

Mánczos Irén iparznnvésznő 
Újtelep Kassai soron a Gyurcsik házban, 
(7 évi budapesti gyakorlat után) női és 
gyermekruha szalont nyitott Tanulókat 
felvesz és az igen tisztelt Hölgyközönség 
szives pártfogását kéri, mérsékelt árban, 
kifogástalanul dolgozik.

Nógrád és Hont közigazgatásilag egyelőre 
egyesitett vármegyék alispánja. 

2579/1929. szám.

Versenytárgyalási hirdetmény.
Nógrád és Hont közigazgatásilag 

egyenlőre egyesitett vármegyék területén 
az 1929 évre szükségelt 12000 darab eb- 
bárca biztosítása érdekéből ezennel aján
lati versenytárgyalást hirdetek.

Az ebbárcák kétoldalt nyomva a 
vármegye nevével, évszámmal és kariká
val ellátva folyósxámtnal sárga vagy vö
rösréz fémből lesznek leszállitandók.

Felkérem mindazokat, kik ezen eb
bárcák (védjegyek) elkészítését és leszál
lítását elvállalni hajlandók, hogy minták
kal ellátott ajánlati kérvényüket 1929 évi 
március hó 7-nek déli 12 órájáig az al
ispán! hivatalhoz címezve zárt levélben 
póstán vagy rövid utón annyival is in
kább nyújtsák be, mert az elkésetten be
érkező ajánlatok figyelembe vétetni nem 
fognak.

Az ajánlatok a fentebb jelzett na
pon bizottság által nyilvánosan lesznek 
telbontva, mely felbontásnál ajánlattevők 
vagy igazolt megbízottjaik jelen lehetnek.

Fenntartom a jogot, hogy az aján
lattevők közűi, ax ajánlati árakra tekintet 
nélkül szabadon választhatok.

Balassagyarmat, 1929, február 6-án.
Baross 

állápén,
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FRIEDMANN REZSŐ Ruházati áruhaza
Salgótarján,

Tisztelettel felhívom
(Főtéri Állomással szemben) 

a t. vásárló körönség figyelmét rendkívül olcsó
Telefon: 68. 

reklám áraimra.

Férfi készáru osztály:
Rövid télikabát szőrme gallérral 23 P
Rövid télikabát (bekecs) szőrme sál

gallérral — — — 29 P
Rövid télikabát tiszta gyapjú, plüseh

bélés és szőrme gallérral — 80 P
Fekete hosszú városi bunda, plüseh bélés

és szőrme sálgallérral — — 80 P
Színes hosszú városi bunda szőrme sál-

gaUérrsl — — — 42 P
Finom gyapjú, hosszú színes városi bunda

szőrme sálgallérral — — 55 P
Színes gyapjú átmeneti double kabát 33 P-től
Reklám! Színes férfi öltöny — 22 P

Reklám! Színes sportöltöny golf nadrággal 28 P 
Fekete és kék divat férfi öltöny — 29 P
Gyapjú fekete és kék férfi öltöny — 44 P

Ezenfelül mindennemű fiú és gyermek ruhák 
mélyen leszállított árban.

NŐI KABÁT OSZTÁLY:
Dós választék szőrme bundákban, dúsan 
szőrmézett szövet női kabátokban. Női ka
bátok mérték szerint, rendelésre is ké
szíttetnek — Szőrme és szűcs áruk dús 

választékban.
Urídivat osztályunkban a legfinomabb bél
és külföldi szövetkülönlegességeinkből

elsőrendű kidolgozással és legújabb szabásban 
zakkó, sport és estélyi öltönyök, városi 
bandák, szőrmés bekecsek és felöltők 
mérték szerint készíttetnek, szerződéses 

szabónkkal.
Fekete és kék kazngam öltöny 

mérték szerint — — 124 P
Finom gyapjú hosszú fekete téli 

kabát plüseh béléssel — 160 P
Színes és sport öltönyök — 110 P-től
Cipő, fehérnemű, nyakkendő, Gyukics kalap, kö
tött áru és mindennemű uridivat cikk elsőrangú 

minőségben kapható.

Meghívó.
A Kísterenyel Takarék és Hi

telbank Részvénytársaság t. rész
vényeseit, van szerencsénk az 1929. évi 
február hó 27-én délután 4 órakor Kis- 
terenyén, az intézet helyiségében tartandó 

V. évi rendes közgyűlésre 
tisztelettel meghívni.

A közgyűlés tárgyai;
1. A közgyűlés jegyzőkönyvét hitelesítő 

2 részvényes megválasztása.
2. Az igazgatóság jelentése a lefolyt 

üzletévről.
3. A felügyelőbizottság jelentése.
4. A mérleg megállapítása és felment

vény megadása az igazgatóság és a 
felügyelőbizottság részére.

5. Határozathozatal a nyereség felosz
tása tárgyában.

6. Alaptőke emelés.
7. Az alapszabályok 5, 13, 53, 60. és 

61 §-ának módosítása.
8. Esetleges indítványok.

Kisterenye, 1929. évi január hó.
Az igazgatóság.

Tisztelettel közöljük, hogy az 1928 
évi mérleg- és er$dményszámla, valamint 
az igazgatóság és felügyelőbizottság je
lentése a közgyűlést megelőző 8 nappal 
az intézet helyiségében, a t részvényes 
urak rendelkezésére áll és az üzleti órák 
alatt megtekinthető.

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

A gyümölcsfák metszését rész
letesen ismerteti a „Növényvédelem* és 
„Kertészet* most megjelent legújabb 
száma. Cikket közöl még a chrysanthemum 
termesztéséről, a szőlöoltványok készíté
séről, a fák átoltásáról, a szőlővessző és 
oltvány ültatésérő), a gyümölcsfagödrök 
robbantásáról, a gyümölcsfáknak a fagy
károk elleni védelméről, a hernyózásról,a 
melegágyról, a spárga termesztéséről stb. 
A dúsan illusztrált kiváló szaklapokból a 
„Növényvédelem* kiadóhivatala (Budapest 
Földművelésügyi. Minisztérium) egy alka
lommal e lapra való hivatkozással díjtala
nul küld mutatványszámot.

Lakások májas 1-re kiadók 
leninek. Esetleg előbb is, több l szo
bás több 2 szobás és több 3 szobás 
lakás lesz kiadó A lakásigénylők jelent
kezzenek Omilyák Károly vendéglőjében 
február 14-ig.

Egy jókarban levő Lakóház 28 
évi adómentességgel eladó. Értekezni le
het Omilyák Károly vendéglősnél.

_ 37 éves magános jobb megjele
nésű nő házvezetőnői, vagy gazdasszonyi 
állást keres február 15-re magános urnái 
vagy iparosnál. A háztartás minden ágá
ban telj -s jártassággal bir. Lehetőleg 
Salgótarján és vidékén szeretne elhe
lyezkedni. Cim. R. K.-né Salgótarján, 
Fő-ucca, Vörös István házmesternél.

Felhívjuk a nagybecsű olvasó
ink figyelmét a WALTER magántanfo
lyam Budapest, Rákóczi-ut 51 által újon
nan bevezetett levevelerő oktatásra, 
amely lehetővé teszi, hogy a középis
kolai magántanulók lakóhelyükön napi 
elfoglaltságuk mellett a vizsgákra elké
szülhessenek.

APOLLO MOZGÓ HETI MŰSORA:
t=^=d hr-=zrr-rll=F3 t=g§ifr=l I ......
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A titokzatos futár

Ezüst rabszolgák

Ballag már a 
véudiák

Nürnbergi 
mesterdalnokok

Az én Ham

Kezdete hétköznap este 8 órakor, vasár és ünnepnap 
délután 3, 5, 7 és 9 órakor. Zenepótdij 10 fillér.

Hirdessünk:

Salgótarján r. t. város Testnevelési 
Bizottsága.

14177/1928. szám.

Pályázati hirdetmény.
Salgótarján város Levente Egyesü

leténél betöltendő: két levente oktató és 
öt levente oktatóheiyettes állásra ezen
nel pályázatot hirdetünk.

Levente oktató lehet közép iskolát 
végzett, erkölcsileg megbízható, minden 
olyan egyén, aki katonai kiképzésben ré
szesült. Tart, tisztek, tisztjelöltek előny
ben részesülnek.

Levente oktatóhelyettes lehet fed- 
hetlen előéletű, erkölcsileg megbízható 
minden olyan egyén, aki katonai kikép
zésben részesült. Volt katonai altisztek 
előnyben részesülnek.

Az állásokat f. évi április hó else
jével kell elfoglalni. Az állás javadalma: 
az oktatók negyedévi 48, az oktatóhe
lyettesek negyedévi 24 pengő.

Felhívjuk a pályázni óhajtókat, hogy 
iskolai képzettségüket, katonai szolgála
tukat, előéletüket úgyszintén a forrsda- 

,lom ás kommün alatt tanúsított viselke

désüket igazoló okmányokkal felszerelt 
kérvényüket 1929 évi március hó 
7-én déli 12 óráig városunk polgár
mesteri hivatalához adják be.

Salgótarján, 1929. január 30.

Koós Mihály 
polgármester h.

Árverési hirdetmény.
Salgótarjánban az Uj telepen a Kas

sai soron levő Gyurcsik féle belsőség, 
mely áll két szobából, egy üzlethelyiség
ből és egy konyhából, dr. Varga Kálmán 
ügyvéd irodájában 1929. évi február hó 
17-ik napján délelőtt 10 órakor tartandó 
önkéntes árverésen el fog adatni.

Kikiáltóéi ár 12.000 pengő.
Részletes árverési felvételek dr. 

Varga Kálmán ügyvéd irodájában bármi
kor megtekinthetők.

Salgótárján, 1929. február hó 11. 
Gyurcsik János s. k.

■és neje.

Fűszer üzletbe tanulót azonnal 
fölveszek.—Schlésinger Sámuel Karancs- 
aljai ut.

Színpad készlet kellékekkel 
együtt kulissza, háttér stb. azonnal eladó. 
Cim; Omilyák Károly vendéglős.

Két drb. 16-os lankaster vadász
fegyver teljesen jó állapotban. Hét kötet 
könyv “A nagy háboru„ címmel olcsón 
eladók. Továbbá egy 13x19 es fényké
pezőgép ugyanott teljes felszereléssel. 
Cim M. kir Rendőrkapitányság vezetőjé
nél.

Meghívó.
A Salgótarjáni Keresztény Ipa

rosok Fogyasztási és Értékesítő 
Szövetkezet f. hó 17-én, határozatkép
telenség esetén f. hó 26-án, vasárnap 
d. e. 11 órakor az Ipartestület Székha
zában tartja

Évi rendes közgyűlését 
melyre a szövetkezet tagjai) tiszteletté 
meghívja az Igazgatóság

A tárgysorózat, mérleg és eredmény 
számlák, valamint az igazgatóság jelen
tése a közgyűlés előtti 8 napon át ar 
üzlethelyiségben a t. tagjaink által meg 
tekinthető.

A MUNKA
Politikai hetilapban

Hiszek egy Istenben,
Hiszek egy Hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában

Ámen.

Hirdetmény
Értesítem a t. utazóközönséget, hogy a 
D. Sz. A. V- hóakadály miatt a Komá- 
rom-Székesfehérvári vonalán az összes for
galmat beszüntette a mai nappal további 
intézkedésig. Hóakadály miatt ugyancsak 
továbbiintézkedésig a Bicske-Székesfehér- 
vár és Adonypusztsszabolcs-Paksi vona
lon az összes forgalom szünetel. Az alábbi 
vonalakon a kővetkező vonatok közleke
dése igazgatóságunk által további intéz
kedésig ugyancsak be lett szüntetve: 
Bpest-Székesfehérvár 231, 232, 223, 225, 
145 és 136. az. Bpest-Nagykanizsa 216. 
és 211. sz. Nagykanizsa-Gyékényes 916. 
és 917. sz. Szombalhely-Zalaszentiván 
306 és 306 sz. Gámáns s.k. üzletigazg.
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