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A mi zászlóaljunk

A MI INKA TÁRCÁT A •« első akácviragzós, amikor méf tinta XVKUINIVrt. lARL/iJA vággyal szerettem. Szerettem a lombot.

Felelős szerkesztő: és kiadó:  Szántay István

ténik a kiképzés mindenre kitér- 1 
jedő alapossága és modernsége. 
Fáradtságot, időt nem kiméivé dol
gozik ez a tisztikar saját katonái 
továbbmüveltsége, a modern harc
eszközök és módok megismerése s 
a legénység fáradtságos önállóságra 
való nevelese, tetőtől talpig magyar 
katonává való formálása érdekében. 
Évek nehéz munkájával válik igy a 
falu egyszerű fia a modern harcgé
pek között bámulatos tájékozott
sággal mozgó honvéddé.

Ez azonban mind nem elég. 
A zászlóalj parancsnoksága analfa
béta kurzusokat, polgáriskolai tan
folyamokat rendez és dobogó szív
vel, könnyes szemmel hallgatjuk 
egy-egy század őnképzőköri előadá- 

, sat, ahol irredenta színdarabok pe
regnek, dalárdák és zenekarok mu- 

. zsikálják be a salgótarjániak fülébe 
a kaszárnya szent magyar érzéseit, 
ahol egy-egy közlegény, vagy altiszt 
saját költeményének, beszédjének 
hallatára túláradó szívvel szeretnénk 
megragadni sorba a sok fegyverfo* 
gástól kemény magyar kezet.

A kemény, edző munkában 
frissült testben érző, lelkes magyar 
szív, ez teszi képessé a magyar 
honvédség salgótarjáni részét, hogy 
egy pillanatig se gondolja oly fé
lelmetesnek a felsorakoztatott tech
nikai tömegeket, amelyek nem is 
azért lettek felszámlálva, hogy ijesz- 
sienek. hanem hogy ezt a nemze
tet gondolkozóvá, de magabizóvá 
és összefogóvá tegyék!

Nem elég tehát a kaszárnya 
fenti gyönyörű eredményeket kiter
melő igyekezete, ezt a kaszárnyát, 
mint egy szerves életrészt be keli 
illeszteni a salgótarjáni élet meg
különböztetett, megbecsült helyére. 
Arra a helyre, amelyet belső és 
külső biztonságunkban betöltött 
szerepe megkövetel. Szeretetünkkel 
kell azt a zászlóaljat elhalmoznunk, 
amely minden támadásnál, bárhon
nan jöjjön is az végső remény
ségünk.

A háború előtt Salgótarján so
kat harcolt katonaságért. Katona
ságért, amelynek jóreszt idegen 
szelleme, idegen vezénylési nyelve, 
idegenné tette szívben is az egye- 
deit Salgótarjánban. Most végre itt 
a kérve várt katonaság. Miénk. 
Szivünkből való szív. Vérünkből 
való vér Testvéreink, fiaink mene
telnek Salgótarján utcáin a vihar
vert zászló után, amely polgári ren
dünket, vagyonúnkat biztositó szin- 
bolum és mégis oly keveset riad 
fel az „éljen" a csapat láttára s oly 
kevesen veszik le fü végű két a zászló 
előtt, oly kevesen tartják köteles
ségüknek a salgótarjániak közül, 
hogy elmenjenek egy-egy katona
előadásra!

Pedig a tankok, tarackok ellen 
embertestekből falat vonó katona 
testvéreink előtt le a kalappal! A 
mi zászlóaljunk büszkeségünk, de 
menedékünk is, acélvára a gépek
nek, de ueretotvára a magyar azi-

A városi képviselőtestület állandó 
választmánya és épitkezési bizottsága 
ritka érdekessége ülést tartott folyó 
hó 23-án.

A város polgármestere terjesztette 
elő nagy érdeklődés mellett a bét évre 
beosztott leendők és építkezések vázla
tát, amelyet előbb ő majd a városi mű
szaki tanácsnok kisért magyarázatokkal.

Dr. Förster Kálmán polgármester 
bevezető szavai szerint megállapította a 
város bajainak orvoslására legszüksége
sebb teendők sorrendjét. A beruházási 
program végrehajtására szükséges pénzt 
nem kölcsön formájában óhajtja előte
remteni, hanem a városi költségvetésben 
mutatkozó és emberi számitás mellett 
biztosnak látszó fölösleget fordítaná év 
röl-évre e célra.

Alábbiakban kiemeljük a program
ból évröl-évre a legkiemelkedőbb prog
rampontokat:

1929-ben: Csatorna a Füleki, Fő- 
uccán és vásártéren, Kassai-sor kövezése 
az Ipartestükt és uszoda közt, Újtelep 
utjának kövezése a Székely és Vasút- 
utcán, Temető rendezés és ravatalozó 
épitése. — 1930-ban: Járdák a Fő-utcán 
a Zrakodó és Polgári iskola közt és az 
Újtelepen. — 1931-ben: Városháza bő
vítése, Pécskő-patak rendezése a Fő
utca és Katolikus Kör között. — 1932- 
ben: Pécskő-patak melletti utak és jár
dák rendbehozatala. Tűzoltó szertar épí
tésé. Viliamosvilágitás javítása. — 1933. 
és 34-ben: A meg hátrelévő utcák köve
zése és járdáinak megépítése. — 1935- 
től kezdve: Vízvezeték.

A polgármester előadása szerint 
azért kellett legelőre tenni a Füleki-utca 
és Fő-utca csatornázását, mert ezt a 
meginduló állami útépítkezése már ez 
évben megköveteli. Ép igy a vásártér 
feltöltése is megkívánja a vizlevetés biz
tosítását.

Az uj telep rettenetes útviszonyait

Élni szép, élni jó.
Irta: Dn Tóth Mátyás.

Ma egy hanggal gazdagabb lett a 
madár cbórus: megjöttek a fecskék és 
itt csicseregnek egesz nap fejem felett 
Hymnussai köszöntik a hajnalt és éd s 
csacsogással búcsúznak az alkonyaitól. 
Eszembejut szép gyermekkorom: az ár
tatlan örömök és szenvedés nélküli na
pok édessége. Házunk előtt, a tó felett 
akkor is ugy röpdőstek a villásfarku 
fecskék. Kirepültek fészkükből, elkalan
doztak az alkonyaiban és ittak a tó bibor 
vizéből. Aztán visszaszáldoztak fészkükbe 
és ott szerelmes suttogással megbújtak. 
Majd ifjúságom napjaira gondoltam vissza. 
Amikor kakukkfüves réteken ujjongtam a 
tavasznak. És később, mikor az első lány 
került utamba-.

Mi megjöttek a fecskék és ma ta
lálkoztam először a tavasszal is. A maf
lád réteken kóboroltam csendes szomo
rúsággal. Az álmodó, kristálylevegőjü 
délutánon fenyőerdők tavaszi illata csa
pott meg. Ét eszembe jutott, hogy kis 
falunkban is nemsokára nyílik az akác. 
Elhódítja lánysziveket és azok most job
ban hisznek a legénynek. És ugy szeret
tein volna otthon lenni, álmodozni • fe
hér akácok alatt Mert csalogatott haza

veknek is, akiknek jövő önfeláldo
zása előtt meg kell hajolni, ép ugy, 
mint mostani erőfeszítésük előtt.

Emberek, hiszen ezek halálra _
készülnek miértünk, szeretteikért s templomból a tömegsírokig! Sz. 1.
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A városi beruházások 
munkaprogrammja.

mely alatt megcsÓKolt. Szerettem az 
ágyom, amelyre egyszer lehajtotta fejét 
És szerettem mindent ami ráemlékezte
tett. Még most i* szivemben őrzőm az 
első sorokat, amiket a Kedvesnek Írtam: 
.Vadrózsabokor árnyékában virágok közt 
fekve Írok Magának. Tanulni jöttem az 
erdőbe, de olyan szép itt minden. Ugy 
dalolnak a madarak és az akácnak olyan 
édes az illata, hogy nem tudok. Azért 
lett levelem is ilyen bolondos." Csodás 
ifjú évek, hogy elszálltatok. Nem maradt 
meg belőletek semmi, csak az elhervadt 
virágok illata. Az leng körűi most fájó 
emlékezéssel, hogy itt bolyongok sáp- 
psdt-szomoruan a tátrai tavaszban. Mert 
bennem az Orz: a halk lemondás. Ibo
lyát keresek mégis, mert örülök a tavasz
nak. Örülök, hogy megértem. Pedig az 
uj tavasz már nem fakasztott bennem 
annyi érzést, mint máskor. Mint fákon 
virágot.

De azért szeretem. Szeretem a nap
sugarat, a madardalt és az erdőt. Szere
tem a csillagos eget, a simogató szellőt 
és a virágot Mindent mindent szeretek. 
Ami Élet ami száp. Tavaszi bánat, ta
vaszi vágy, szép ifjúság dalolj körül Hisz 
tavasz van. S amerre lépek nótái a feny
ves, dudol a rét, zenél a patak. Mind 
csak agyat." Élni szép, élni jó.,,

magunk is többször szóvá tettük, azon 
való sürgős segítés tehát tényleg első
rendű feladat.

A városház bővítése uj városház 
építési tervének elejtésével elodázhatat
lan már csak azért is, hogy a bérlaká
sokban elhelyezett forgalmi adóhivatal a 
városházára visszatelepithető legyen. Ezt 
támogatják az irattár stb. létesítésének 
sürgős szüksége.

Nagy érdeklődést keltett a Pécskő- 
patak rendezésének terve, amelv nyitva 
hagyná a katolikus kőitől az őrangyal 
patikáig a cement mederrel s két oldalt 
kocsiuttal, fasorral, járdákkal biró össze- 
szűkített patakmedret.

Az uj telep úttesteinek rendezésé
nél élénk vita folyt a kikövezés és a 
Makadam-szerü úttest kiképzés hívei kö
zött, amely valószínűleg az aranyközép- 
uton fog megoldást nyerni.

A villanyvilágítás javítását a bizott
sági tagok a programban előbbre he
lyezni óhajtották, mert tény, hogy mint 
mi is többször megírtuk a város egyes 
részei (katholikus templomtól lefelé stbj 
nagyon-nagyon gyöngén vannak vi
lágítva.

A program általános tárgyalásánál 
a bizottsági tagok örömmel jelentették 
ki hozzájárulásukat. Mi a magunk részé
ről a város nyilvánossága előtti fejtege
tésünket egyenlőre elhalasztjuk, mert 
ígéretet kaptunk, hogy Dr. Förster Kál
mán polgármester evekre kidolgozott 
részletes programját rövid időn beiül 
közlésre lapunk rendelkezésére bocsájtja. 
Reméljük, hogy ezúton a város minden 
lakosa megismeri azt a nagyvonalú, szív
vel vezetett munkát, amelyet a város szó- 
leslatokörü polgármestere és méltó mun
katársai végeznek.

így módja lesz mindenkinek a bí
rálatra, hozzászólásra, de az elisme
résre is. Ss, L

Rövid idővel ezelőtt e lap ha
sábjain Salgótarján legelőkelőbb 
tolla foglalkozott a közbiztonsági 
szolgálat fontosságával, a csendőr
rendőr legénység és tisztikar meg
becsülésének szükségességével.

E cikkre szinte fejlődésszerü- 
következett a múlt számban 

Karafiáth Jenő országgyűlési képvi
selő rövid, de elképesztő számok 
szembeállításával leirt cikke fegy
veres erőnk technikai felkészültsé
gének gyenge, sőt mondhatjuk meg
döbbentően gyenge voltáról.

Amig az első, cikk a belső 
front fegyvereseinek részére köve
teli a nemzet egyedeinek szeretet
teljes érdeklődését, a második cikk 
önkénytelenül is arra kényszerít, 
hogy a határokon frontba állítandó 
szerveink, nemzeti hadseregünk 
szükséges felkészültségével, tagjai
nak lelki, anyagi felruházottságával 
foglalkozzunk.

Nekünk is van egy részünk a 
nemzeti hadseregből. A honvédség 
fényes történelmi múltját itt is kép
viseli egy zászlóalj. Salgótarjánban 
is van egy kaszárnya, amelyben 
rongyos, golyók, gránátszilánkok 
járta, srapnel szaggatta fehér zász
lót őriz néhány száz ember, hogy 
egyszer azután vonuljon ki a város 
főutcáján a Karancs felé, virágos 
szívvel, nótás lélekkel a múlt cik
künkben felsorolt ellenséges hadi
technika szörnyű pokla elé.

Ezeket az embereket nem a 
kényszer hozta a fehér lobogó alá, 
önkéntese ez egytől-egyig annak a 
frontnak, amely befelé a csendőr 
és rendőrség mögött mint egy át- 
törhetetlen falon áll biztatóan, tán- 
toríthatatlanul minden állambontó, 
társadalmi rendet feszegető kisérlet- 
tei szemben — kifelé pedig elszán
tan, kevésségének hirdetése mellett 
is ellenségeink előtt félelmetesen 
várja az indulási parancsot.

A rohama, az indulási paran
csa nem tudjuk mikor éri ezt a 
nógrádi testvérekből lelkesen to 
borzott ifjakat, de látjuk, hogy ez 
a zászlóalj nem törődik a felsorolt 
technikai számokkal, repülők, tan
kok százaival, gépfegyverek ezrei
vel, bízik a vezetők a tisztek belá
tásában, az irányítás bölcsességé
ben, a- kedvező körülményekben, 
de leginkább bízik saját magában, 
magyar lelkének tüzességében, ha
záját, fészkét védő magyar keserű
ségének mindent elsöprő kirobba
násában.

Mivel érik el. hogy ez az ifjú- 
•ág e megfertőzött vidéken is ily 
szép számmal állt be a honvédség 
soraiba s különösen, hogy lelki, 
testi harckészsége olyan mint 
amilyen?

Ennek két okát tudjuk. Az 
egyik az, hogy ritkán találhatnánk 
még ha keresni akarnánk is a hi
vatása magaslatát ennyire elérő, sőt 
túlhaladó tisztikart, mint amit a 
salgótarjáni zászlóalj évek óta ma
fáénak tudhat. Szemünk előtt tör*

i- egyetlen vigaszuk, hogy az őket 
', kitermelő társadalom lelke minden 

melegségével kíséri a zászlóaljat a 
gyakorlótérről a kaszárnyáig s a
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A Nemzeti Munkavédelem.
A háború utáni forradalmak, nahát 

gazdasági viszonyok sok szükséges ren
delkezést, intézményt keltettek életre, 
naivakat aa uj idők szellemével ellenté* 
leseknek, antiszociálisoknak tartott a 
fizikai értelemben vett munkásság, sőt 
az intelligencia is. Ezen intézmények kö
zött elsőrendű fontosságú a fenti intéz
mény, melynek létjogosultságát az idő 
igazolta, egyetemes nemzetgazdasági ér
tékét az egész világ felismerte és műkö
dését az óramű pontosságával egyenlővé 
akarja tenni

A burkoltan, szinte titokzatosan 
működő szerv kezdetben sok félreisme
résben, támadásban részesült, ugy. a tőke, 
mint a munkásság részéről. Érdekes, 
hogy e sok tekintetben szembenálló két 
faktor, bizalmatlanul fogadta a munkavé
delmi törekvéseket és távol tartotta ma
gát tőle.

A vezetőség azonban nem csüggedt. 
Szent meggyőződéssel kitartott a nehéz 
időkben is az intézmény mellett, melynek 
közérdekű fontosságát ma már a társa
dalom meleg érdeklődése, tevékenyke
dése is igazolja.

Ipari centrumban élünk, ahol a töke 
érdeke sokszor kerül összeütközésbe a 
munkásság érdekeivel és vice verse. Sok
szor kényszerülve volt a munkásság a 
legerősebb, rendelkezésre álló fegyver
hez: a sztrájkhoz nyúlni. Az elintézés 
ilyen módja tagadhatatlanul a kölcsönös 
feszültséget involválta, mely a legritkább 
esetben járt a várt eredménnyel.

Ebbe a harcba az N.M.V. csak 
annyiban szólt bele, amennyiben a köz
üzemek biztosítása és fentartása kívánta. 
PL egy vasutas sztrájk esetében a leg
szükségesebb élelmiszer szállítások, be
tegszállítások biztosítása. Az elkeseredett 
tömegek részéről a pályatestek, mozdo
nyok, vasúti felszerelések megvédése, 
mely kölcsönösen érdeke a munkásság 
és töke törekvéseinek, mert közvagyon.

Az esetleg hosszú ideig tartó 
sztrájk eredményeiben az ország fenma- 
radását Is veszélyezteti, mert a harcra 
leskelödő hitvány szomszédok beavatko
zását provokálja, mely az egész nemzet 
Sírját jelentené.

Tehát amikor bárki a munkavédelmi

szerv felfegyverzéséről, katonás fegyel
mezettségéről hall, ne tekintse pártok, 
érdekeltségek akciójának ezt, hanem 
testvéreinek, gyermekeiknek, feleségeik
nek védelmét lássa benne.

A N. M. V. intézmény vármegyei 
irányitója, vezetője megtalálta már a 
módot és formát arra, hogy miként kell 
a közös érdekek megvédésére összehozni 
munkást és munkáltatót. A gyakori fel
világosító munka meghozta az eredményt 
és városunkban megteremtette a hatal
mas, fegyelmezett munkavédelmi szervet.

F. hó 20-án ebben az egymásra 
taláitságban folyt le Marnó Tivadar ny. 
alezredes, vármegyei hivatalvezető jelen
létében az ellenőrzési szemle és értekezlet.

A R. K. Olv. kör hatalmas termét 
teljesen megtöltötte a tagok és vendé
gek tábora. Ott láttuk a minden rendű 
és rangú tagok között Dr. Förster Kál
mán polgármestert, Eisele Gusztáv gyár
igazgatót, Htusenblás Károly alezredest, 
állomásparancsnokot, Dr. Pitta Lipót 
rendőrfőtanácsost, Wagner Rezső bá
nyaigazgatót stb,

Dr. Sztranyavszky Sándor államtit
kár táviratilag küldött üdvözletét és 
mentette ki magát a részvétel alól.

A tárgysorozat elő pontja a Nem
zeti Hiszekegy volt, majd Horváth 
László tanácsnok, a N. M. V. helybeli 
vezetője üdvözölte Marnó hiv, vezetőt, 
a vendégeket és tagokat. Majd Marnó 
Tivadar tartott nagyon érdekes beszá
molót az 1927, évi nagy német sztrájk
ról és ezzel kapsolatban a „Technische 
Nothilfe* fontos és kihatásaiban nagy 
horderejű szerepéről.

A nívós előadást nagy figyelem
mel kisérte a hallgatóság és lelkes taps
sal jutalmazta Marnó Tivadar fáradtsá
got nem ismerő munkáját. A Himnusz 
eléneklésével ért véget az értekezlet. 
Ugy értesülünk, hogy a helybeli Palack
gyár és Hirschgyár munkássága is beje
lentette csatlakozását ezen fontos in
tézményhez.

Napról-napra örvendetesen nő a 
mgyar dolgozók száma, akik a N. M. V. 
helybeli vezetőjénél felvételre jelent
keznek.

Hirek és különfélék
Eakűvő. Blumenthal Lajos gyön

gyösi születésű Hirsch-gyári tisztviselő 
házasságot kötött Lőwy Ilonkával Bag- 
lyasalján. Az egybekelés! ünnepély Bag- 
lyasalján volt megtartva fényes külsősé
gek között.

Ébredő gyűlés Homokiéra- 
nyén. F. hó 13-án a homokterenyiek 
meghívására a budapesti központból 
Gáspár Béla, a kerületi központból pe
dig Angyal Endre titkár szálltak ki, ahol 
hatalmas tömeg előtt az ébredő gondo
lat átütő erejét hirdették.

Az „Acélgyári Tiszti Kaszinó" 
jubfleumsu Lapunk legutóbbi számában 
már megemlékeztünk a nagymultu Acél
gyári Tiszti Kaszinó készülő jubileumáról, 
melynek napját: Gyertyaszentelő Boldog
asszony napjában, (február hő 2-án, szom
baton) állapította meg végérvényesen a 
kaszinó választmánya. A reggel fél 9 órai 
kezdettel tartándó ünnepélyes hálaadó 
Istentiszteletre külön meghívó nem lett 
kibocsátva és ezért a kaszinó vezetősége 
ezúton is kéri tisztelt tagjait, barátait és 
tisztelőit, hogy e szentmisén — melynek 
kánonjában az elunyt és élő tagokról is 
megemlékezés lesz, — minél nagyobb 
számban megjelenni szíveskedjenek. Dél
után 6 órakor lesz a jubiláris közgyűlés, 
melynek tárgysorozatát lapunk más he
lyén részletesen közöljük. Ez ünnepélyes 
alkalommal fogja a LX éves kaszinó Dr. 
hámori Biró Pál kormányfőtanácsos, or
szággyűlési képviselő, elrökigazgatót és 
zorkóczi Zorkóczy Samu kormányfőtaná- 
csos, műszaki vezérigazgatót tiszteletbeli 
tagokká megválasztani szerény hálájaként 
azért a tok értékes, erkö’csi és anyag 
támogatásért, melyben az Acélgyári Tiszti 
Kaszinó olv bőségesen részesült és álta
luk virágzik. A jubileumi nap pompás ko
ronája less az a nagyszabású táncestély, 
melynek hatalmas arányú előkészületeit 
már most is élénk figyelemmel kiséri vá
rosunk és vidékünk egész társadalma és 
melynek ragyogó sikere érdekében fá

radhatatlan szorgalommal buzgólkodik a 
jubiláló kaszinó agilis rendezöbizottsága. 
A régi jó békeévek grandiózus meghitt 
estélyét, a sziveket lágyító feledhetetlen 
bájos órákat akarja visszavarázsolni a ka
szinó rendezöbizottsága.' azokat a meleg 
és kedélyes kaszinói esték boldog emlé
keit összesüriteni e táncmulatság kereté
ben, melyben oly gazdag volt a negy
venéves egyesület és melyre — különö
sen a régiek, — oly kellemesen és elő
szeretettel emlékeznek vissza. Pálmák és 
más délszaki növények hivogató zöldje, 
Ízléses virággirlandok összehordása, pa
zarul dekorált termek simogató melege, 
a láncbajnok ifjúság jelentős biztató mo
solya és gazdag buffet sokatigérő tár
háza, no meg a híres gyári-borok csil
logó nyájas gyöngye fogadja az est ked
ves résztvevőit, kiknek hangulatát per
cek alatt ódái szárnyalással felemeli e fel
elevenített béke tündérvilága ahol a bu 
és minden gond elfelejtődik és a tél zordja 
megenyhülve, sugárzó . tavaszi mosolyt 
csal ki az ajkára. Az aranyiljuság csodás 
álomvilágába lépünk, melynek andalitó 
muzsikáját az acélgyári zenekar együttese 
Unutz József karmester vezetésével ját- 
sza, nyitányként a „kaszinó induló"-!, mit 
ezelőtt 28 éve szerzett és az Acélgyári 
Tiszti Kaszinónak dedikált az akkor még 
fekete hajú ifjú művész, ki azonban is
mét ifjúsága lelkes tüzét és vágyát fogja 
hangulatos zenéjével belelehelni a táncoló 
rózsaláncok kacagó leikébe. A gyári ze
nekart Gábor primás zenekara váltja majd 
fel és legújabb divatos 'nótákkal szítja 
majd a tánc feltörő lángját. A rendező
ség különféle tréfákkal és vidám mókák
kal fogja fűszerezni a mulatság hangula
tát és mint hirlik farsangi ajándékokkal 
fogja meglepni a hölgyeket. A diszes ki
állítású meghívók a napokban mentek 
szét, melynek szövegét az alábbiakban 
közöljük: Meghívó, hámori dr. Bitó Pál 
a Rimamurány-Salgólarjáni Vasmű R. T. 
elnök-vezérigazgatl ja, zorkéczi Zorkóczy 
Samu a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű 
R. T. műszaki vezérigazgatója fővédnök
sége Eisele Gusztáv acélgyári igazgató, 
Rameshoffer Bél* bányagondnok védnök

sége alatt a „Salgótarjáni Acélgyári Tiszti 
Kaszinó* 1929. évi február hó 2-án, szom
baton 40 éves fennállásának emlékére, 
saját helyiségében tartandó zártkörű tánc
estélyre. Tánchoz az acélgyári zenekar 
Ursutzt karnagy vezetéaével és Gábor 
primás zenekara játszik. Kezdete este 9 
órakor. Ruhatári-jegy 1 személy részére 
3 pengő, három, vagy több személyes 
család részére 8 pengő Bár a meghívók 
címzésére a rendezőség kölönös nagy 
gondot fordított, mégis elnézések állhat
ták elő, ezért utólagos meghivóigénylé- 
seket tkészséggel elintéz a rendezőség 
megbizásából Jurasko Elek kaszinói gazda, 
vagy Reguly Árpád a kaszinó jegyzője. - R.

Mosd és szakelőadás. A. Mansz" 
salgótarjáni csoportja szórakoztató és ta
nulságos előadással kedveskedett tagjai
nak. A központból a „Persil" müvek 
egy mérnöke ismertette a mosás uj re
formját. A helyszínen végzett, kísérletek, 
amiket használt keztyükön stb. mutatott 
be, meggyőzték a hallgatóságot az uj 
módszer kiválóságáról. E naptól kezdve 
szinte látni a sok háziasszonyt, akik ott
honukban próbálják ki a „Persil" müvek 
gyártmányait. Az ügyes előadást höl
gyeink közül sokan nézték végig.

Meghívó. F. hó. 26.-án szombaton 
este 8-óraknr a Kovács Gizáné féle ven
déglőben „irredenta" szinelőadást tart 
Molnár János színigazgató ahol irredenta 
szavalatok és kacagtató bohózatok lesz
nek előadva. Tekintve a hazafias célt és 
a keresztény színészeket; felkérjük a baj
társainkat, hogy mentői nagyobb szám
ban jelenjenek meg. Belépődíj 1 pengő.

„É.m.e." vezetőség.

A Salgótarjáni Városi Lavonta 
Egyesület tebr. 9-én tartja előadással 
kapcsolatos farsangi estélyét a Róm. Kat. 
Olvasókörben. Szinre keiül Nyári Andor 
a „Levente" cimü 3 felvonásos hazafias 
színmüve.

A Luther Szövetség H. családi 
estélyén jan. 27. én este 6 órakor az 
Omilyák-féle teremben dr. Istók Barna fog 
felolvasást tartani és költemyeiböl dr Papp 
Dezső olvas fel. Szerepelnek még a vo- 
nosszexlet, Podherecz Irénke, Marko Em
ma, Markovits Gusztáv, Tuba Ilonka, Ka- 
Jina Márton Szakmár Rezső és Szlávik 
Gusztáv kísérete mellett. Dianiska Ma
riska. A műsor után családias eggyüttlét. 
Belépődíj nincsen.

A Salgótarjáni Ipsu-testűlet 
műsoros estélye. Az idei farsangi 
évad egyik legsikerültebb mulatsága két
ségen kivül a Salgótarjáni Ipartestület feb
ruár 10-én megtartandó műsoros estély 
lesz a Róm- Kath. Olvasókörben. Az es
télyre máris a legnagyobb kedvvel foly
nak a próbák az ipartestületi székházban. 
A rendezőség, a vigalmi bizottság, az 
ipartestület műkedvelő gárdája, valamint 
az eddigi ipartestületi mulatságok garan
cia lesz az estély fényes sikerére. A mu
latság részletes programmját, melyre má
ris felhívjuk olvasóink figyelmét, lapunk 
legközelebbi számában közölni fogjuk.

Budapesti művészek a Sal
gótarjáni Róm. Kath. Olvasókör 
uj helyiségeinek megnyitó esté
lyén. Mint már múlt heti számunkban 
jeleztük a salgótarjáni Róm. Kat. Olva
sókör uj helyiségeinek megnyitása alkal
mából nívós, nem mindennapi élménnyel 
készül városunk társadalmát meglepni. 
A tágas éttermi és egyéb helyiségekkel 
kibővített Olvasókör elnöksége és agilis 
rendezősége kétszeresen ünneppé kívánja 
avatni a megnyitás napját és ezért két 
országos hirű művész szerzői estjét tűzte 
ki műsorára. Gyula diák és Murgács 
Kálmán! Két név a magyar igazságokért 
tollal-dallal harcoló fiatal gárda reprezen
tánsai közül. Gyula diák — ki saját ver
seiből fog előadni — a rádió hullámain 
keresztül már régen a sziveinkbe férkő
zött. A közelmúltban a limanovai emlék
ünnepre irt és a Stúdióban előadásra 
került háborús hangjátékával csalt köny- 
nyeket a szemekbe, legutóbb pedig a 
Stúdió által a budapesti Városi színház
ban tartott matinén elmondott prológu
sával hódította meg a rádió lelkes kö
zönségét. Verseiből is sokat ismerünk 
már, közülük a „Magyar Mialyánk"-ja és 
az az arányéremmel kitüntetett „Uj Him
nuszba gyöngy szemei csonka Hazánk 
véiből-könnyből sarjadzott költészetének, 
örülünk, hogy most alkalmunk lesz őt 
itt közöttünk is üdvözölni és az ő szá- 
I'ából hallani a szebbnél-szebb rigmuso- 
int, közös sorsunk, bánatunk, bizakodá

sunk mély érzéssel, igaz magyar szívvel, 
variba öntött torait. Murgács Kálmán

az estély másik kiváló szereplője saját 
szerzeményű uj dalaival fogja az örök
szépségű msgyar nóta diadalát, hirdetni. 
Csengő-bongó hallgatói és szilaj, pat
togó csárdásai a magyar szív. a magyar 
lélek vágyainak, reményeinek beszédes 
szószólói. Dalait hegedűn maga kiséri 
— Hangonyi Rudas Rudi és cigányzene
karának közreműködésével. A müvészes- 
télyhez méltó stílusos keretet fog adni a 
bányatársulati zenekar által előadásra ke
rülő három magyar hangversenyszám a 
kiváló Gábriel karnagy vezetésével. Hisz- 
szük, hogy a megnyitó ünnepséghez 
méltó Ízig-vérig magyar műsor és kiváló 
szereplői már előre is biztosítják a sikert. 
Jegyek előre válthatók Duda-cukrászdá- 
ban és a Róm. Kat. körben.

Nem taxik, ha a Rőmer-tcet- 
vérek legújabb csukott, ft'ithető, 70' 
lovas Crysler autójában utazik. Tele
fon 101.

A MAv. Segédtisztek kőre, 
február 2-án (szombaton) táncestélyt tart 
a Nagy-állomáson levő helyiségben. Kez
dete 9 órakor.

Kat. köri dalárda táncestélye 
26-án (szombaton) este fél 9 órai kez
dettel a kát. körben. . Belépődíj 1 P. 
Családjegy 3 személyre 2 P.

A Ker. Szoc. dalárda 27-én 
(vasárnap) este fél 9 órai kezdettel jel
mezes táncmulatságot tart. Belépőjegy 1 
P. Kísérők részére 50 fillér. Jelmez nem 
kőtelező.

Mit kell tudni minden nőnek, 
mielőtt férjhez megy? Egy pengő be
küldése ellenében levélben megküldi 
„Star* Budapest, Peterdy-utca 31.

Singer Varrógépek kizárólag ná
lunk kapható. Singer Varrógép rt. Star- 
ján, a kath. templommal szemben.

Bányai leventék. Nem tudok el
fogulatlan lenni akkor, mikor azt látom, 
hogy az ifjúság a vele töltött idő, a 
vele töltött hasznos foglalkozás gyümöl
csét érni látom. Mert ilyenkor mindig 
azt látom, hogy az anyag igenis nagyon 
is formálható. Már most hatalmas ütem
ben halad a nemzetjavitó intézmény leg
nagyobb mozgalma és mindenhol a meg
értés mezejét tapossa a levente eszme, 
a rügy kihajtott mindenhol, a rügy faka- 
dásbarr van, a levelek nőni fognak és a 
szorgalmas munka gyümölcsöt fog hozni. 
Január 19-én szombaton a Bányatársulat 
Levente Egyesülete egy végtelen kedves 
és megható kis bajtársi estet rendezett 
leventéi számára. S ha a nézők között 
sokakat kerestünk, akiket szívesen várt 
a rendezőség és a szép elgondolás, azon
ban ott.voltunk és akik ott voltak örülni 
is tudtak. Nem a színdarab sikerének 
csupán, hanem annak, hogy a munkásif- 
jak leikében immár beköltözött a nemes 
törekvés vágya. S van azért, aki ápolja 
is. A pompás bányazenekar igazán mű
vészi hangversenyt tartott az egybegyült 
közönség előtt, a nagyszerű zene veze
tése az öreg Gábriel Bácsi szakértelmét 
mutatja. A megjelentek között örömmel 
láttuk Wagner bányáigazgatót bájos ne
jével, aztán csak azokat az urakat láttuk 
ott, akiket tényleg érdekek az est. A 
levente est. Nagyszerűen beszélt Völker 
bányatisztviselő, csak sajnos keveset. A 
leventék maguk által előadott nagyszerű 
dolgok közül ki kell emelnünk Barta Jó
zsef leventének nagyszerű „Tót táhemes- 
ter* alakítását, majd általános derültségre 
előadott „Kopasz a vőlegényem" c. mo
nológ, amelyet nagyszerű tehetséggel 
Kusz Annuska adott elő. Ezt követte: 
„Oh az a kaszinó* cimü bájos kettes, 
amelyben Fáid Ilonka és Gyebnár Pál 
levente oktatóhelyettes remekeltek. Györy 
József levente szavalata: „Erdély Magyar
jaihoz* azt hiszem sokaknak szemében 
könnyet csalt. Legalább jelen voltak szív
vel is. Nagyszerű hanghordozással sza
valt. Ezt követte a szép irredenta szín
darab „Majd ha a Kárpátok megindul
nak", mely színdarab minden egyes já
tékosa helyzete magaslatán a legtöbbet 
nyújtott. Hogy a darab nem volt olyan 
mintha hivatásos színészek adták volna 
elő ezt azt hiszem nem is várta senki. 
A rendezőség élén Bollner Pál, Istók 
Elemér, Gajdos Gusztáv, de különösen 
a számok betanításával Torday Elemér
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oktató i» Ondrécska nagy fáradt
ságát dicséri ax a látott tény, mely után 
avval a gondolattal hagytam el a ked
vű est helyét, hogy ax utat taposni 
kezdik, a nagy cél megértésre talált, ott 
csillog a szemében, lelkében minden le
vente egyénnek a nagy akarás, amely 
keresztül gáxol még ax emberek közöm
bösségén is Bányász leventék „Szebb 
Jövőt.* Álmos.

Meghívó. A .Salgótarjáni Acél
gyári Tiszti Kaszinó* 1929. évi február 
hó 2-án, szombaton d. u. 6 órakor alábbi 
tárgysorozattal tartja XL-ik jubiláris kö- 
gyülését, amelyen való szives megjelené
sét kéri ax Igazgatóság. Tárgysorozat: 
1. M. é. rendes és rendkívüli közgyűlés 
jegyzőkönyvének felolvasása, hitelesítése 
és a két hitelesítő tag kijelölése. 2. Igaz
gatói jelentés. 3. Ellenőr, pénxtárnok és 
gazda jelentése; a zárszámadás letárgya- 
lása. 4. Számvizsgáló- és könyvtárvizs
gáló bizottság jelentése. 5, Folyó évi 
költségvetés megállapítása. 6- dr. hámori 
Biró Pál, a Rimamurány Salgótarjáni 
Vasmű r.-t elnökének és zorkóczi Zor- 
kóczy Samu, a Rimamurány Salgótarjáni 
Vasmű r.-t. műszaki vezérigazgatójának 
tiszteletbeli tagokká való megválasztása, 
7. A tisztikar, választmányi tagok, pót
tagok, továbbá a számvizsgáló, könyv
tárvizsgáló és vigalmi bizottsági tagok 
megválasztása. 8. Lapok rendelése. 9. 
Esetleges indítványok.

HOL
HOGYAN, 

MIKOR 
hirdessen? Erre felel a most megjelent 

„Magyarország njságkatalognsa" 
Kiadja és kívánságra a hirdetőknek ingyen 
és bérmentve megküldi a

RUDOLF MOSSE r. t 
hirdetőiroda 

Budapest, IV, Váci-utca 18. Rudolf 
Mosse-Ház. Telefon: Aut, 

835—83 és* 835-85.

Kiadó lakó*. • Egy bútorozott 
szoba 2 úr, esetleg gyermektelen házas
pár részére azonnal kiadó. Schwartz 
Antalné Uri-u. 654 sz. alatt.'

Meghívó. A Salgótarjáni Helyőr
ségi Altiszti Kaszinó 1929. évi január hó 
26-án (szombaton) a Salgótarjáni Acél
gyári Olvasóegylet helyiségeiben rende- 
dezendő műkedvelő előadással egybekö
tött zártkörű táncestélyére. Kezdete 20 
órakor Belépődíj nincs, önkéntes adomá
nyokat a kaszinóalap javára köszönettel 
fogadunk.

Világos fej! Időt, munkát, tüzelőt 
takarít, ha Dk OETKER készítményeit 

használja!
Dr. OETKER-fíla rctíoor, Dr. OETKER-fíla va- 
mllincukor, Dr. OETKER-fífe puddingpor, Dr. 
OETKER-fíla kríapor, Dr. OETKER-fíla kuglóf- 
a»ag. Dr. OETKER-fíla baffadpor. Dr. OETKER 
fíla kuafífaoyaf uj csomagolása miadenütt kap
ható.! A 127 receptet tartalmasé, „Hogyan késiül 
a 14 aütemíay?' dmG könyvecskét kívánatra to

vábbra u ingyen 4a bírmeetve k<U44n»,

30 óvee adómentességgel két üz
let és két szobabclyiségből álló uj épület 
eladó Tisch Gyulánál Fő-utca 13 az.

Kerületi ébredő bAnyásaérte- 
kazlai F. hó 20-án Mizserfán a salgó
tarjáni ébredő kerület vezetősége érte
kezletet tartott. Ezen értekezleten az or
szágos bányászszervexet programpontjai
nak kidoigoxásához való adatokat gyűj
tött a kerületi vexetőség, egyben a nagy 
sxámmal egybegyült bányászéig szóno
kai sérelmeiket adták elő. A nagy ér
deklődésre való tekintettel tervbe vette 
a vezetőség ezen értekezleteknek rend
szeresítését

A LEGÚJABB 

JELMEZ 
ruhák kölcsönképpen már most elöje- 
gyexhetők Donászy Viktor Magyar
Divatáru-üzletében, Salgótarján.

Nyilttér.*
Felszólítás!

Ezennel felszólítom Hofmann Nán
dor urat, hogy az 1929. január 23-án d. 
u. fél 6 és háromnegyed 6 óra közt Sal
gótarján-Főtér állomási épületében mon
dottakat, ugyanezen lap legközelebb meg
jelenő számában ismételje meg.

Amennyiben ez meg nem történne 
tudni fogom kötelességem.

Salgótarján, 1929. január 24.
Berger Miklós

•E rovat alatt küllőitekért felelősséget nem 
vállal a özeik.-

152.-11.-1929.

Felhívás -
a folyó évre szóló Általános keresőt!, 
valamint a Jővedelem és vagyonadó 

bevallások beadására.
A folyó évi általános kereseti adóra, 
továbbá a folyó évi jővedelem és va
gyonadóra vonatkozólag legkésőbb f- 
év február hó végéig bevallást kell adni.

L
1. Az általános kereseti adó kive

tési céljára bevallást kell adni azokról a 
jövedelmekről melyek a következő forrá
sokból származnak:

a) az ország,területén bárki által foly
tatott ipari és kereskedelmi üzletből, bá
nyászatból; az ország területén levő már
vány, kő, kavics, murva és földbányáknak 
általában a bányatörvény alá nem tartó
zó bányaterületek anyagának'forgalomba 
hozatalából; mesterséges halastavakból,

b) az ország területén bárki által 
folytatott szellemi és bármi más hasznot- 
hajtó foglalkozásból,

c) az ország területéről származó s 
bárki által élvezett, nemkülömben a kül
földről származó és az ország lakosa ál
tal élvezett járadékokból. Ide tartoznak 
különösen: az életjáradékok, a rokonsági 
évjáradékok, a tartásdijak, az özvegyi jog 
címen kiszolgáltatott életjáradékok, ha
csak az utóbbiak nem a férj vagyonának 
haszonélvezetében állanak, amely után a 
jövedelemao-'n kivül az özvegy egyéb 
adót is tizei,

d) mindazokból a járadékszerü visz- 
szatérő szolgáltatásokból, amelyeknek tel
jesítése törvényen, bírói Ítéleten vagy 
szerződéssel megáiiapitott, de- nem szol
gálati viszonyból eredő kötelezettségen 
alapul,

e) találmányok és találmányi szaba
dalmak használatáért, valamint a szerző 
halála után az örökösökre átszálló szer
zői jogért (1921. LIV. t.-cikk)fizetett di
jakból,

f) • gyógyszertárak, iparüzletek, bá
nyamüvek és egyéb föld vagy házadó alá 
nem eső tárgyak vagy jogok használatá
ért járó haszonbérekből, vagy más szol
gáltatásokból, a bányamiveléshez szüksé
ges beleegyezésért fizetett szolgáltatások
ból (termelési járulékokból), valamint ál
talában a szolgalmakért járó haszonvéte
lekből,

g) (az örökbérből, a zsellérbirtokok) 
1896: XXV. L-cikk és az ezekhez hason
ló természetű birtokok haszonvételéért 
fizetett szolgálmányokból (idézett t-cikk 
6. §-a), illetőleg megváltás esetében a 
váltságtőke kamatából és az efféle föld
adó alá nem eső haszonvételi jogok (ö- 
rök váltaágok) után fixatett évi tartozá- 
fpkaak a urnátokra eső részéből.

h) a földbirtokok helyesebb megosz
tását szabályozó 1920.- XXXVI. t-cikk 61. 
8 • alapján alkotott járadéktelkek után 
fizetet járadékokból,

i) a külföldi munkaadótól származó 
szolgálati illetményből, vagy munkabérből, 
ha ezt nem valamely itteni pénztár.illető
leg a külföldinek itteni állandó megbí
zottja fizeti.

2. Az általános kereseti adóbevallást, 
azoknak az adózóknak keli adni,

a) akiknek a múlt évi általános ke
reseti adója még nem jogerős és a folyó 
évi február hó végéig sem válik jogerőssé,

b) akiknek a múlt évi általános ke
reseti adója jogerős ugyan, de a kerese
ti adóalap a 10.000 pengőt eléri, vagy 
azt meghaladja,

c) akiknek jogerős általános kere
seti adóalapja nem teljes, hanem csonka 
év eredménye alapján állapittatott meg,

d) akik a múlt évben foglalkozásu
kat megváltoztatták,

e) akik a múlt év folyamán váltak 
adóköteleseké (uj adózók),

f) akiknél az adóztatás helye a múlt 
év folyamán megváltozott s ennek követ
keztében a folyó évre már nem ott adóz- 
tatandók meg, ahol a múlt évre voltak 
adóztatva.

3. Nem tartoznak általános kerese
ti adóbevallást adni az előbbi I. pont a- 
latt felsorolt jövedelemforrásokból jöve
delmet élvező adózok közül

a) azok, akiknek jogerősen megáiia
pitott múlt évi általános kereseti adóalap
ja a 10.000 pengőt el nem érte, vagy 
meg nem haladta, abban az esetben, ha 
a foglalkozás és az adóztatás helye nem 
változott,

b) azok a jogi szamélyek, amelyek 
társulati adót kötelesek fizetni.

n.
1. Jövedelem és vagyonadóbevallás, 

amennyiben személyes adómentességben 
nem részesülnek, azoknak a természetes 
személyeknek, továbbá azoknak a jöve
delem és vagyonadó fizetésére köteles jo
gi személyeknek kell adni,

a) akiknek a múlt évi jövedelmi
adója, illetőleg vagyonadója még nem jog
erős az a folyó évi február hó végéig 
nem válik jogerőssé,

b) akiknek a múlt évi jövedelmi a- 
dója és vagyonadója jogerős ugyan, de 
a jövedelemadóalap a 10-000 p-t, vagy 
vagyonadóalap 150.000 pengőt eléri vagy' 
meghaladja,

c) akiknek jogerős adóalapja nem 
teljes, hanem csonka év eredménye alap
ján állapíttatott meg,

d) akik az általános kereseti adó 
alapjának újbóli megállapítása céljából 
az általános kereseti adóra nézve uj be
vallás adására felhivattak,

e) akik a múlt év folyamán áltak 
adókötelesekké (uj adózók),

f) akiknél az adóztatás helye a múlt 
év folyamán megváltozott és ennek kö
vetkeztében a folyó évre már nem ott 
adóztatandók meg, ahol a múlt évre vol
tak adóztatva.

2. Nem tartoznak jövedelem és 
vagyonadóbevallást adni:

a) azok, akiknek a jogerősen meg
állapított múlt évi jövedelem adóalapja a 
10.000 pengőt vagyonadóalapja pedig a 
150.000 pengőt el nem érte,

b) azok, akiknek a múlt évben csu
pán adómentes és jövedelmük volt, adó
köteles jövedelműk azonban uem volt,

c) azok, akiknek a múlt évben ősz- 
szes adóköteles és adómentes jövedel
mük együttesen az 1000 pengőt, illetőleg 
a múlt évi december hó 31-én, adóköte
les vagyontárgyuk értéke az 5000 pen
gőt nem haladja meg, vagy ha a jöve
delmük meg is haladta az 1000 pengőt, 
de ebből az adóköteles jövedelem a 600 
pengőt .nem haladta meg,

d) azok a közszolgálatban állók, 
akiknek a múlt évi közszolgálati illetmé
nyükön kivül más jövedelmük nem volt, 
vagy ha más jövedelmük volt is, de ez 
a jövedelem a 600 pengőt nem haladta 
meg,

e) azok az egyházi javadalmazok 
és megánszolgálatban alkalmszottak, akik
nek a nfult évi szolgálati járandóságuk 
a 3600 pengőt nem haladta meg és ezen
kívül más jövedelmük nem volt, vagy 
ha más jövedelműk is volt, ez a jövede
lem a 600 pengőt nem haladta meg,

f) axok, akiknek jövedelem adó alá

eső jövedelmük a múlt évben nem volt 
és az összes adóköteles vagyonuk értéke 
a múlt évi december hó Jl-én a 25.000 
pengőt nem haladta meg.

UL
A bevallás beadásának helye és módja.

1. Az általános kereseti adó beval
lást a községi elöljáróságnál (városi adó
hivatalnál,akeruleti adósxámviteli osztály
nál), kell beadni és pedig:

a) annál, melynek területén az adózó 
a helyhez kötött foglalkozást folytatja- 
Helyhez kötött foglalkozás az, mely üz
leti teleppel kapcsolatos, ilyen üzlettelep 
például az üzlethelyiség, a raktár, a mű
hely, az elárusító iroda, ax ügyvédi iroda, 
az orvosi rendelő stb.

b) akiknek több helyen van üzlete 
(fióküzlete), az minden egyes üzletről 
(fióküzletről) külön bevallást tartozik adni,

c) a helyhez nem kötött foglalko
zásról olt kell bevallást adni.l ahol az 
adózó állandóan lakik, ha pedig több ál
landó lakhelye van, akkor ott keli a be
vallást beadni, ahol a jövedelemadóra 
vonatkozó bevallás beadandó,

d) a bányákról abban a községben 
(városban) kell bevallást beadni, amely
ben a bányavállalat vagy üzem fekszik, 
illetőleg tolytattatik. Ha bányaösszlet 
több község területén fekszik, a beval
lást abban a községben (városban) kell 
beadni, amelyben a bányamű külszíni be
rendezésének főrésze fekszik,

e) az építési és közlekedési vállala
tokról a vállalat székhelyén kell a be
vallást beadni. A vállalat székhelye alatt 
annak központi irodáját, ilyennek hiányá
ban pedig a vállalkozó lakhelyét kell 
érteni.

2. A jövedelem és vagyonadóbe
vallást annál a községi elöljáróságnál 
(városi adóhivatalnál, kerületi adoszámvi- 
teli osztálynál) kell beadni, ahol a beval
lás beadására kötelezettnek állandó la
kása van. Akinek több állandó lakása 
van, jogéban áll bevallását bármelyik la
kása szerint illetékes községi elöljáróság
nál (városi adóhivatalnál, kerületi adó- 
számviteli osztálynál) legkésőbb február 
ho 28-ig bejelenteni.

3. Közös háztartás esetében a kö
zös háztartáshoz tartozó családtagok jö
vedelmet is a családfőnek kell bevallani.

Nevezetesen:
a) az adókötelesnek jövedelméhez 

azt a jövedelmet is hozzá keli számítani, 
amely a vele közős háztartásban élő fe
leséget megilleti,

b) az adóköteles atya jövedelmé
hez azt a jövedelmet is hozzá kell szá
mítani, amely az atyai fegyelem alatt álló 
kiskorú gyermeket megilleti. Az adókö
teles anya jövedelméhez a kiskorú gyer
meke jövedelmét szintén hozzá kell szá
mítani,

c) a közös háztartáshoz tartozó 
többi tagoknak (nagykorú) lemenők, fel
menők, oldalrokonok stb.) jövedelmét 
rendszerint a háztartás fejének jövedel
méhez kell számítani,

d) a háztartásban fizetési vagy bér 
fejében alkalmazottak, valamint a koszto- 
sok, albérlők vagy ágyberlők nem szá
míthatók a közös háztartáshoz.

4. A közös háztartáshoz tartozó 
családtag jövedelmét a családfőnek nem 
keit bevallani a következő esetben:

a) feleség jövedelme nem számít
ható a férj jövedelméhez akkor, ha a 
házastársak közt a házassági érdekkö
zösség tartósan megszűnt, de ebben az 
esetben is csak akkor, ha a nő vagyo
nát már nem a férj kezeli,

b) a feleségnek vagy a közös ház
tartáshoz tartozó többi tagoknak az * 
keresete, amely fejenként évi 600 pen
gőnél nem több, továbbá ugyanezeknek 
adómentes szolgálati illetményei,

c) ha a háztartás feje bizonyítja, 
hogy a 3 d) pont alá eső és vele közös 
háztartásban élő családtag jövedelme 
nem kerül az ő rendelkezése alá,

d) az előző a), c) pontok esetében 
a feleség, illetőleg a -családtag külön 
adózik, amennyiben az illető csalágtagra 
nézve a jövedelemadó fizetési kötelezett
ség az általános szabályok szerint külön
ben fennáll.

5. A bevallás kiállításánál a kö
vetkezőket kell szem előtt tartani:

a) a bevallást rendszerint maga az 
adóköteles tartozik kiállítani és benyúj
tani. A nem önjogu természetes szemé
lyék, valamint a jogi személyek nevében
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V.
1 Figyelmeztetem az adózó közön

séget, hogv azok az adózók, akiknek a 
mólt évi általános kereseti adó alapja a 
10000 pengőt el nem érte, úgyszintén 
azok akiknek a jövedelem adó alapja 
10000 pengőt, a vagyonadó alapja pedig

déki kihágást, az üzleti (gazdasági) köny
vek adatai alapján való adóztatás eseté
ben pedig a jövedelemadóból is mint a- 
dócsalást büntetik.

2. Aki az általános kereseti adó
bevallását az előirt határidőben nem adja 
be, a kivetés során megállapított adó
alap lo/°-át ha pedig a bevallás beadá
sára hozzá intézett felhívásnak a kitűzött 
határidőn belül sem tesz eleget, az adó
alap 3%át fizeti birság fejében.

3. Aki a jövedelemadó és vagyon
adó bevallását az előirt határidőben nem 
adja be, a kivetés során megállapított 
adónak lO°/o-át. ha pedig a bevallás be
adására hozzá intézett felhívásnak a ki
tűzött határidőn beiül sem tesz eleget, a 
megállapított adónak 50°/o-át fizeti bir
ság fejében.

Kelt Balassagyarmat, 1929. jan. 10.
M. kir. Pénzügyigazgatóság.

a 150.000 pengőt el nem érte és a múlt 
évre megállapított általános kereseti adót, 
illetőleg a jövedelem vagyonadót jöve
delmi és vagyoni viszonyaihoz képest 
soknak tartják, csak folyó év január hó 
végéig kérhetik szabályszerű adóbevallás 
benyújtása mellett a f. évi ált. kereseti 
adójuknak, illetőleg a jövedelem vagyon
adójuknak uj kivetés utján való megálla
pítását.

Azon adózók, akiknek múlt évi 
adóalapjuk a 6000 pengőt túlhaladta, de 
a 10000 pengőt el nem érte s az adó
alap újbóli megállapítására igényt tarta
nak az e tárgyban kiadott Ie79/Vll. 1920, 
P. M. sz. rendelet szerint a folyó évben 
kivételesen csak az erre vonatkozó ké
relmüket kötelesek január hó végéig elő
terjeszteni, adóbevallásukat ellenben utó
lag február hó végéig is beadhatják.

2. A folyó évi általános kereseti 
adó és jövedelem adóalap azoknál a 
földbirtokosoknál és földhaszonbérlőknél 
akik a múlt évben elemi kárt szenved
tek, amennyiben a földbirtok, illetőleg a 
földhaszonbérlet terjedelme a 100 kát. 
holdat nem haladja tűi és az elemi kár 
címén a földadó leíratott, a folyó évre 
hivatalból fog az elemi kár terjedelmé
hez képest leszállitatni. Ezeknek az adó
zóknak tehát emiatt adóalapjuknak ujabbi 
megállapítását nem kell kérniük. Más
részt azonban az általános kereseti adó 
azoknál az adózóknál, akiknek az adó
alapja a múlt évben elemi kár folytán 
leszállittatott, a f. évben hivatalból ugyan
annyival fog emeltetni, mint amennyivel 
a múlt évben az elemi kár cimén apasz- 
tatott.

3. A pénzügyi hatóságoknak jogá
ban áll azokat az adózókat, akiknek a 
múlt évi általános kereseti adóalapja a 
10.000 pengőt, illetve a jövedelemadó 
alapja 10.000 pengőt és a vagyonadó 
alapja a 150.000 pengőt el nem érte és 
igy adójuk változatlanul fenntartandó 
lenne, abban az esetben, ha a rendelke
zésükre álló adatok szerint jövedelmük, 
illetőleg a vagyonuk a terhűkre kivetett 
adó alapjául szolgáló jövedelmet, vagy 
vagyont iegaláb 20%-al túlhaladja, leg
később március hó végéig szabályszerű 
adóbevallás adására felszólítani és ennek 
alapján adóbevallásukat újból megál
lapítani.

4. Az adóalapok újabb megállapí
tásának a kérelmezése, vagy annak el
rendelése esetén az adókivetés — tekin
tet nélkül arra, hogy az újabb megálla
pítás mily célból történik, az adóbeval
lás és egyéb rendelkezésre álló adatok 
alapján fog történni és igy nincs kizárva 
annak a lehetősége, hogy az adóalap a 
leszállítás céljából kért újabb megállapí
tás során felemeltessenek, avagy a fel
emelés céljából kért újabb megállapítás 
során leszállittassanak.

VL
Bevallási nyomtatványok.
A bevallás céljára kétféle hivatalos 

nyomtatvány van. Az egyik az általános 
kereseti adó céljaira, a másik a jövedelem 
vagyonadó céljára szolgál. Ezeket a 
nyomtatványokat az előállítási költség 
megtérítése mellett a községi elöljáróság, 
nál (városi adóhivatalnál, kerületi adó
számviteli osztálynál) lehet megszerezni, 
amely az adóbevallások kiállításának mód
jára nézve is felvilágosítással szolgál.

vn.
Büntető rendelkezések.
1. valótlan adatok bevallását az ál

talános kereseti adónál mint adócsalást, 
a jövedelem és vagyonadónál mint jőve-

a bevallást a törvényes képviselője adja 
aki képviseltjének érdekeit az egész ki
vetési eljárás során felelősség mellett 
képviseli. Az a családtag, akinek a jö
vedelme nem kerül a családfő rendelke
zése alá és igy nem számitható a csa
ládfő jövedelméhez, külön bevallást kö
teles beadni,

b) a bevallás beadására kötelezett 
a bevallás beadásának, valamin! a tör
vényben, illetőleg a törvényes rendelke
zésekben előirt minden egyéb kötelezett
ségének meghatalmazott által is eleget 
tehet, ennek eljárásáért azonban a meg
hatalmazó anyagilag felelős,

c) ha a bevallás beadására kötele
zett a bevallási ivet kitölteni nem tudja 
a községi (városi) közegek kötelesek a 
bevallási iv kiállításánál segédkezni, ille
tőleg a bevallást az adózó bemondása 
alapján kitölteni és ennek megtörténtét 
a bevallási ivén hivatalból igazolni. Az 
adózó azonban ilyen esetekben is köte
les a bevallási ivet aláírni,

d) a bevallások lezárt borítékban 
beadhatók, ebben, az esetben a nevet és 
a lakást, valamint azt a körülményt, hogy 
a zárt boríték a bevallást tartalmazza, a 
borítékon fel kell tűntetni,

e) ha az adózó az előző évben má
sutt adózott, ugy az adóbevallásban pon
tosan meg kell jelölni azt, hogy az előző 
évben, mely községnél (városi adóhiva
talnál, kerületi adószámviteli osztálynál) 
fizette a jövedelem és vagyonadót

rv.
Adatszolgáltatási kötelezettség,
1. Minden biztositó intézet és más 

vállalat, vagy vállalkozó legkésőbb feb
ruár hó 20-ig köteles a székhelyére il
letékes pénzügyigazgatóságnak kimutatni 
aeokat az ügynöki dijakat, amelyeket a 
múlt évben kifizetett

2. Az élet és járadékbiztosítással 
foglalkozó intézetek kötelesek azokat a 
biztosítási ügyleteket, amelyekre egyszer- 
Smindenkorra esedékes vagy előzetes 
díjfizetések történtek, febr. hó 28-ig a 
székhelyére illetékes pénzügyigazgatóság- 
nak kimutatni. Ez a kötelezettség a kül
földi biztositó intézetek magyarországi 
fióktelepeire (képviseleteire) a Magyaror
szágon szerzett oly ügyleteket illetőleg 
is kiterjed, amelyekre vonatkozólag a 
kötvények külföldön állíttattak ki.

3. Mindenki, aki bárminő szolgá
lati illetmény vagy nyugellátására jogo
sítottakról, akiknek az adó évet meg
előző évben 3600 pengőnél nagyobb 
Összegű illetményt fizetett ki, a név, fog
lalkozás, lakás megjelölésével névjegyzé
ket, valamint az adóévet megelőző év
ben kifizetett illetmények összegének 
megjelölésével egyenkint illetményjegyzé
ket kiállítani, azt február hó 28-ig az 
alkalmazottak adóztatási helye szerint il
letékes községi elöljáróságnál (városi adó
hivatalnál, kerületi adószámviteli osztály
nál) benyújtani.

4. Aki előző 1—3 pontokban em
lített adatokat a kellő időben be nem 
adja, vagy azokban valótlanságot ad elő, 
annyiszor büntethető 100 pengőig ter
jedhető pénzbírsággal, ahány adóalany
nál ezt a mulasztást, vagy cselekményt 
elkövette.

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

Ámen.
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