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A békekötés küszöbén
Az elmúlt év végén boldog' 

hirt röpített világgá a sajtó, rádió, 
és minden olyan világszerv, mely
nek hivatása leverő, elszomorító, 
vagy felemeló, lelkesítő tudósí
tást közölni mindnyájunk számá
ra: A nagyhatalmak külügymi
niszterei a sikertelen londoni 
konferencia után sok más vitás 
kérdésben hozott döntés mellett 
megegyeztek a délkeleteurópai 
u. n. csatlós államokkal kötendő 
béke időpontja kérdésében és 
ezek között a Magyarországgal 
kötendő béke időpontjában is. 
Még a hét folyamán elkezdik 
Londonban a békekötés terve
zetét és legkésőbb május elején 
nyilvánosságra hozzák, hogy nyilt 
tárgyalás tárgyává tegyék az ösz- 
szet érdekelt államok számára.

Elérkezett tehát a nagysze
rű pillanat, melyben feloldódik, 
vagy feloldódni kezd a három
évtizedes feszültség, mely az 
Osztrák-Magyar monarchia fel
bomlásának problémáján át a 
mereven egyoldalú páriskörnyéki 
békékhez, a trianoni békéhez 
vezetett, majd ennek diktátuma
in at az imperiálista háborúba 
sodródáshoz, a végleges bukás
hoz. felszámoláshoz és az egész 
probléma újból felvetődéséhez.

Nagyszerűnek kell nevez
nünk ezt a pillanatot, mert a 
nemzeti gyász három évtizedét 
van hivatva lezárni egy becsü
letes, igaz, emberi magyar jövő 
ígéretében. Majd négyszáz esz
tendeig éltünk a bécsi német el
nyomás látszat békéjében, látszat 
egészségében, az egész Magyar
ország látszatában. A miénknél 
hatalmasabb erő „pártfogása” 
mellett gőgösen hivalkodhattunk, 
fölényesen utasíthattuk vissza 
szokat az égető kérdéseket, me
lyekbe utóbb bele kellett buk
nunk. Ki bánhatja a mi törté
ne i jogainkat, határainkat, nem
zeti életköreinket, ha igazsága
inknak olyan hatalmas pártfogó- 
j i van mint a bécsi német csá
szár? De aztán eljött értünk a 
valóság: a monarchia egységének 
erejének hamissága kiderült a 
nagy világösszecsapásban és a

vidám császárság tüntével eltűn
tek a magyar illúziók is és he
lyükre a monarchiát alkotó nem- 
zetépitő goudjai kerültek, közöt
tük a mi rettenetes gondjaink is 
az ország feldarabolása, a tria
noni visszazsugorodás más né
pek erősebb kiterjeszkedése 
mellett, És mi ekkor mit csinál
tunk? Beláttuk talán a négyszáz
éves hazugságok illúzióját, elfo
gadtuk a tényleges valóságot 
olyannak, amilyennek mutatko
zott és meghajoltunk kérlelhe
tetlen ereje előtt? Nem. Tovább 
éltünk tovább álmodtuk az il
lúziót és mintha mi sem történt 
volna, megteremtettük az em
beri történet legesztelenebb ir- 
redentáját, hogy visszaszerezzük 
azt az álmot, melyet már sem 
Szent István, se másországépitő 
hatalom végig nem mert volna 
álmodni.

A huszas években két bűn 
talált közös nevezőre : a paris-: 
környéki békecsinálók bűne, kik
nek revanche-bosszúját sem a i 
visszavonuló Amerika, sem az 
összeomlott cári orosz hatalom 
nem mérsékelhette és a magyar 
gentry-ariszt Grácia bűne, mely 
ezer éves osztály-öntudatában 
múltjának semmi hibáját, semmi 
fogyatékosságát nem volt hajlandó 
elismerni. E két bűn találkozá
sából nőtt ki a magyar irredenta 
hydrája, mely az ostobaság és 
gonoszság két évtizedén át leg
nagyobb ellenségünkhöz, a német 
hatalomhoz vezetett és az ő se
gítségével kevés hijján népűnk 
megsemmisüléséhez.

De a rettentő csapások alatt 
mégsem pusztúltunk el, hanem 
meggyógyultunk. Ma egy új 
Magyarország áll a nagyvilág színe 
előtt. Egy népi alapokra épült, 
demokratikus, józan, a világ más 
részeivel együttélni, együtthaladni 
akaró Magyarország. És ez a tény 
melyben a jövő boldog ígéretét 
latjuk és érezzük, nagy bizalom
mal tölt el bennünket. Mert meg 
vagyunk arról győződve, hogy 
Moszkvában, vagy Londonban 
nem komor bíráink ülnek, akik 
a múlt összes bűneiért olvassák

ránk megsemmisítő ítéletüket, 
hanem barátaink, akik bennünk 
a megtérő tékozló fiút látják és 
nem elnyomásunkra, elsorvasz
tásunkra. hanem felemelésünkre, 
megmentésünkre törekszenek. A 
nagyhatalmak ma nem büntetni 
akarnak, hanem közös megegye
zés és megértés alapján békét 
adni az oly nagyon békétlenné 
vált világnak. És mi izgatottan 
várjuk a döntést. Kérésünk kevés. 
Illúzióinktól megfosztott az idő, 
a hatalmi álmokat félredobtuk, 
nyitott szemmel, becsületes szív
vel állunk szomszédaink, bará
taink között. Nem kívánunk töb
bet, mint az életet népünknek, 
azt és annyit, ami minden be
csületesen dolgozó népet meg
illet. A szabad, önálló fejlődés 
lehetőségeit a gazdasági életben 
éppen úgy, mint a politikaiban. 
Ennyit akarunk országunk hatá
rain innen. És túl ? Azokat az 
emberi jogokat, az emberi meg
becsülésnek azt a mértékét, mely 
nélkül nincsen élet és nem ér
demes élni: nemzeti kisebbségbe

kerülő véreink számára a szabad, 
sértetlen magyar fejlődés ugyan
annyi lehetőségét, mint amennyit 
a mi országunk a saját polgárai 
bármelyikének megadhat.

Nem kívánságok nélkül in
dulunk a közeljövőben lezajló 
béketárgyalások felé, de hisz- 
szük, hogy ezek a kívánságok 
és meghallgatásuk illőek egy so
kat szenvedett, eléggé soha meg 
nem értett, kislétszámu, de az 
elért eredményeknél sokkal 
többre hivatott néphez^ 1919 
után egy még éretlen és éppen 
ezért silány vezetőkkel megvert 
nép nem lehetett a béke bizto
sítéka és nem is volt az. Ma 
egy saját rettentő kárán tanult 
és őszintén emberi eszmékkel 
telített megújult magyar társa
dalom feltétlen biztosítéka lehet 
és lesz a világ békéjének. Amit 
tehát nem kaphatott meg a 19- 
es magyar társadalom a béke 
^rendezőitől, azt ma megkaphatja 
a mai és erős a hitünk, hogy 
valóban meg is fogja kapni.

V. Gy.

A Nemzeti Segély az országépités 
tükrében

Egy év elmúltával meg kell em
lékezni annak az intézménynek mun
káiéról, amelyet a Nemzeti Segély a 
főváros felszabadulásának úgyszólván 
első napiétól, szerte az országban ki
fejtett. Még folyt az elkeseredett harc 
a nácizmus és a totális rendszerek 
bomhttagyú hívei ellen. A meggyalá- [ 
zott és hajmeresztő kapzsisággal kirabolt, 
kifosztott ország nyugati részén, még 
nyálatfecskendező szájjal vonitottak aI 
minden emberies érzésből kivetkőzött j 
náci farkascsordák és ebben segítsé
gükre voltak a kergekótos nyilas ban
diták, akik saját hazájuk hulláján együtt 
ordítottak a farkasokkal.

A főváros lakói az ostrom elmúl* 
Iával maradéktalan őrömet éreztek a 
fölszabadulás fölött. Megszűnt az ál
landó rettegés a sok légiriadó, az óvó
helyek, a bombázás és ágyúzás min
den borzalma, de amikor előjöttek a t 
légó pincékből, a pusztulás legször- 
nyübb képét látták maguk előtt. A 
főváros romokban hevert, hidjai fel
robbantva, mindenütt romok, törmelék, 
vas, tégla, üvegcserép, por, piszok, ál
lati és emberi hullák tömegei. Az üz
letek, a raktárak kifosztva. Tél. Hideg. 
Mi lesz ezzel a milliós várossal ?

És ezekben a napokban alakult

meg a fővárosban a Nemzeti Segély. 
Segíteni I Segíteni I Ott ahol lehet, 
amennyire lehet. Emberfeletti feladat 
volt ez akkor. Vasút nem volt, ló, 
kocsi, autó ritkaság és mégis mintha a 
földből nőttek volna ki a segíteni akar^ 
tömegek, a kommunista és a demokra
tikusan gondolkozó munkástömegek., 
az alföldi falvak és városok siettek a 
főváros segítségére. Itt volt nsgy sze
repe a Nemzeti Segélynek, amely min
den kerületben több helyen is kiren
deltséget szervezett és élelemkiosztással, 
gyermekek, aggok kihelyezésével, kór- 
házbautalással, gyógyszeradományokkal 
enyhítette, a legjobban rászorultak szen
vedéseit.

Azóta az intézmény az egész or
szágra kiterjesztette áldásos működését. 
Minden nagyobb városban, így Salgó
tarjánban is megalakult a Nemzeti 
Segély szervezete, melynek az elmúlt 
évben kifejtett munkájáról kell beszá
molót adni azoknak a számára, akik 
erről nincsenek tájékoródva és ilyenek 
sokan vannak.

1945 junius havában alakult meg 
a helybeli Nemzeti Segély salgótarjáni 
elnöksége, amelyben helyet foglaltak 
az összes pártok, demokratikus szer
vezetek, hatóságok, egyházak képviselői



Lássló állampánztári főtanácsost, elnök
helyettesnek dr. Rélhy Ssabó Gábor 
járásbirót. A megválasztott elnök, 
indítványokat terjesztett elő, a kartár. 
aak egyhangú helyesléssel elfogadták 
A kartáraak elhatározták, hogy min
den szombaton az állami adóhivatal* 
bán összejövetelt tartanak az időszerá 
kárdáaek megbeszélésére.

Alakuló gyűlés
Magyar Közalkalmazottak Orszá

gos Szabadszakszervezet helyi csoport
tá december hó 27-én d. u ’/z 6 
órakor tarto’ta alakuló gyűlését. Csada 
László állampénztári főtanácsos a szer
vezés megbízottja ismertette a szak
szervezet alapszabályait, majd a szak
szervezetben létesülendő szakosztályok 
mint gazdasági, szociális és kulturális 
osztályok rendeltetését, működését. 
Továbbá felhívta a kartársakat a tiszt
ségek betöltésére. A gyűlés egyhangú
lag választotta meg elnöknek Csada
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és ez as elnökség választotta meg 
Vreanyovszki Nándort, Tímár Józsefet 
és dr. Reiner Arnoldoét a salgótarjáni 
Nemzeti Segély munkáiénak intézésére.

Az intézmény rövid időn belül 
már széleskörű szervezetté nőtt a seT 
gitségnyuitás szolgálatában. Megindult 
a tagok beszervezése, az intézmény 
raktárának elegendő élelmiszerrel, 
gyógyszerekkel, stb. váló ellátása, a 
szegények és rászorultak támogatása, 
melynek szemléltetésére elegendő az 
alábbi adatok felsorolása.

Rendszeres élelmiszertámoga'ás- 
ban részesült 1143 család, akik szá
mára 2328 kg liszt, 1906 kg bab, 784 
kg borsó, 1444 kg tengeri, 48 kg griz, 
3 60 kg olaj, 12 30 kg cukor lett ki
osztva. A hazatérő Hadifoglyok meg 
segítésére 151 000 pengő készpénz, 
2378 kg liszt, 1716 kg bab, 551 kg 
borsó, 1388 kg tengeri, 16’20 kg olaj, 
9 40 kg. cukor és 17 kg 00 ás liszt 
került kiosztásra.

A nyajraltatási akció során 529 
gyermek lett elhelyezve a hevesmegyei 
kí|zségekekben, ahol 4—5 hétig volt 
részük a gondtalan nyaralás örömeiben. 
A mártírhalált szenvedettek hozzátar
tozói 2 és fél—3 méter ruhaszövet, 
gyermekcipő és állandó élelmiszer
segélyben részesülnek.

A város szociális ügyosztályának 
és a napközi otthonok, stb. hiteles tanú
sága szerint nagyon áldozatos munkát 
fejtett ki a Nemzeti Segély a napközi 
otthonoknak, a rászorultaknak, betegek
nek és gyászolóknak kiutalt nagymeny* 
nyiségü élelmiszer, gyógyszer, kórházba 
utalás és temetkezési segélyek kiadása 
során

Külön kell kiemelni a salgótarjáni 
iparvidék összes munkásai között, a 
rohammunkára való serkentés céljából 
meghirdetett termelési versenyt, amely
ben 15 első, 15 második és 15 harma
dik dij volt kitűzve, amelyek a követ
kezőképpen lettek kiosztva : I. dijak : 
15 szőr 120 cm nadrágszövet, 4 kg 
00 ás liszt, 3 kg bab, 5 kg tengeri II 
dijak : 15-ször 1 pár gyermekcipő, 4 
kg 00 ás liszt, 3 kg bab, 5 kg tengeri. 
III. dijak: 15-ször 1 pár cipőtalp, 4 
kg kenyérliszt, 3 kg bab, 5 kg tengeri

A közeli és távolabbi falvak, 
bányatelepek munkásai is gyakran fel
keresik a Nemzeti Segélyt, akik az ot 
tani üzemi bizottságok, vagy jegyzőségek 
igazolása alapján részesülnek segélyben. 
Legtöbben Lapujtőről és Karancsaljáról 
jönnek, mert ez a vidék nagvön sokat 
szenvedett a bombázásoktól.

Ha mindezekhez hozzávesszük a 
Nemze’i Segélynek a városi közkonyha 
és a karácsonyi kiosztás körül kifejteit 
munkásságát, ágy körükéiül hű képet 
adtunk a Nemzeti Segély mibenlétéről 
és ennélfogva köszönettel kell fordul 
nunk azok felé, akik ezt a sokrétű, 
széleskörű szociális munkát lehetővé 
teszik.

Köszönet il'cli elsősorban a Nem
zeti Segély budapesti központját, mely 
tetemes élaltniszerkü deményekkcl se
gítette eiő a salgótarjáni körzet mun
káját Köszönettel tartozunk a vállala
tok munkásságának és értelmiségi al
kalmazottainak, akik fizetésük egy 
részének a Nemzeti Segély javára való 
átengedésével teszik lehetővé az intéz
mény karitatív munkáját és végül a 
közhasznú munka komoly Ígéretével 
kell köszönetét mondani a pártok ve
zetőinek, a szakszervezeti és üzemi 
bizottsági tagoknak, a hatóságok és 
szociális intézmények vezetőinek azért, 
mert az ő bizonyítványaik, ajánlásaik 
és igazolványaik alapján tudjuk ado
mányainkat a legjobban rászorultakhoz 
eljuttatni.

Boldog uj esztendőt kíván a 
Nemzeti Segély salgótarjáni szervezete.

Gazdák ! A beszolgáltatás 
nemzeti kötelesség 1

Néhány szó kulturális életünkről
Történelmünk egyik legválságo

sabb éve végén, egyben u| népi és 
szociális kibontakozásunk keadelén rö
viden szólnunk keli kulturális életünk
ről Is. A népi erők felszabadulása 
megtörtént és lehetőség nyíilott ezek 
kulturális érvényesülése elé is. Az élet 
fenntartásának nehézségei, középosz
tályunk a demokrácia ellen hagyomá
nyos bizalmat ansága számos erőt el
vont a kulturális élettől. Az értelmi
ség több, egyébként a közművelődés
ben értékesen felhasználható tagia 
nehéz helyzete miatt agyát csak táp
lálékkereső szervként használta, mint 
disznó az ormányát, kevés benső ösz
tönzést érzett és érez még most is, 
hogy a demokráciát a tudás és embe* 
ries gondolkozás kiterjesztésévelelőbbre 
vigye.

A Madisz, az első tömegszerve
zett tette meg a kezdeményező lépé
seket, A jóakarat, a tsnulniakarás itt 
megvolt, de a kevés nevelő erő, a 
diákság feletti befolyását féltő tanári 
kar, az értelmiség fiatalságába bele
nevelt lenézés az alacsonyabb „kasz
tok" iránt, a munkásifiuság ebből 
folyó bizalmatlansága akadályozta meg 
itt a maradandó sikerek kivívását. — 
Mindazonáltal elindult a kulturális élei, 
a műkedvelők lelkesedéssel vették ki 
részüket ebben s az első komoly köz
művelődést szolgáló intézmény is életre* 
kelt, a Madisz Szabadegyelem.

ügy ez, mint a Szabad Líceum 
azt nyújtotta a közönségnek, amire 
szükségük van, de hiányát nem érzik 
A Madisz egy komoly előadásával 
megmutatta az utat, debát a háború 
után fellépő szórakozási és táncőrület 
a műkedvelő előadások, tarka esték 
sikerét rántotta magával. A komoly 
szemlélő megfigyelhette, hogy ezek 
színvonala igen változó volt. Egész 
versengési láz vett erőt a nyár folya
mán a törceg'zcrvezetek, a különféle 
egyesüle'ek közötti esték megrendezé
sében.

Mindenütt tapasztalhattunk tehet
ségeseket, lelkesedést, de annál rit
kábban pontos felkészülést, jó betaní
tást és fő'eg helyesen megvála ztott 
darabot. A tiszta értékek világából 
pedig alig hoztak valamit. Lehet, hogy 

I ezt a háborús kimerültség okozta. A 
máélvezéshez munka és akarat meg
feszítés kell.

A figyelem, az érzelmi beleélés, 
a képek belső szemléleti u'ánraizolása 
mind munka. A szellem előkelő, ön
célú kedvtelése, a, független szabad 
energiák nemes játéka, a művészet 
nem talált otthonra, vagy ha otthona 
lett volna (Szabad Liceum), nem talált 
közönségre. Az értelmiség ped'g csak 
5 százalékban vette ki részét a ne 
velő munkából, pedig a munkásság 
tudja, hogy mit hisz valaki a demok 
rácfáról, az árokból következik, hogy 
mit lesz a demokrácia és a haladás 
érdekében,

Tudtuk, hogy a nevelői karnak 
igen sok a baja és botrányos a hely 
zete, mégis kötelessége részt vennie 
mint a kulturális élet tulajdonképeni 
hordozójának nagvobb mértékben va
rosunk fejlesztéséban. A po'glri ének
kar s a május 1 i éneklő ifjúság kivé
telével a tarjáni középiskolák édes ke
veset lettek.

Ha már másutt nem, legalább a 
népi és egyházi művészetek érdekében 
kérünk valamit felmutatni. Az egyház
zenei színvonal igen gyenge. A kitűnő 
acélgyári orgonát másra is fel lehet 
használni mint szerenádok pögyögte- 
tésére.

A műkedvelő gárdák ás megvá
lasztott darabjaik színvonala örvende 
tcsen fellendült. Külön ki kell emel
nem az acélgyáriakat, valamint a bá
nyai . és pálfalvai üveggyári Madisz

színjátszó társaságát Feltétlenül szük
séges, hogy városunk a Bűvészeinek 
megfelelő otthont építsen és a közön
ség anyagiakban is támogassa a komoly 
kulturális tervezettel fellépő szerveze
teket. Alakuljanak meg az ifjúsági 
énekkarok, a komoly munkásdalárda 
mellett egy vegyeskar, egységesített 
zenekar a nem utólsó sorban a művé
szeknek és a szellem többi embereinek 
otthona, segítő szervezete, hol remél
jük nagyobb számmal fog résztvenni 
a szellemi munkások élcsapata a demok
ratikus, kulturális nevelésben és sze
replésben.

Az eddigi feljődés is figyelemre
méltó néhány téren és minden remé
nyünk megvan, hogy oz eddig elha
nyagolt munkásság a legkomolyabb 
irányban is óriási haladást tesz. Mind
nyájunkban él a vágy a felsőbbrendü, 
tiszta értékek után s „amire vágyói, 
azt kitalálod, amit kitaláltál, azt kívá
nod és amit kívánsz, azt végre meg 
teremted."

Magyarország a fekete 
kereskedelem sodrában
. A Népszava Írja :

„Bizonyos, hogy feketekereske
delem nemcsak a körülöttünk levő 
országokban, hanem mindenütt van 
Európában. Bizonyos azonban az is, 
hogy ez a feketekereskedelem minde
nütt összehasonlíthatatlanul kisebb, 
mint a nálunk burjánzó gazdasági 
ulonállás, bizonyos az, hogy mindenütt 
súlyos kockázatot vállal a feketéző, 
mig nálunk szemérmetlen nyíltsággal 
fitogtathatja vagyonát és végül — ami 
a leglényegesebb, — bizonyos, hogy 
sehol a világon nincs olyan mérhetet
len ür a tisztességes emberek jöve
delme és a gazemberek megszabta árak 
között, mint Magyarországon.

És ha tagadhatatlan is az a tény, 
hogy kevés ország van Európában, 
amely szerencsétlenebb áldozata lenne 
a háborúnak Magyarországnál, de ép 
annyira tagadhatatlan, hogy egyetlen 
ország nincs, ahol ennek az á dozat- 
nak minden terhét egyedül a dolgozó 
osztályok viselik, mint ahogy viselik 
nálunk."

Tűzoltók újéve
A: illesztendő a fűzőitóságnak 

munkával kezdődött. A Salgótarján I 
Vidéki 'Takarék és Hitelszövetkezet i 
igazgatói irodája az épület kémé j 
nyébe beépített sár gerenda lassú be I 
égése következtében kigyulladt, A ! 
menyezet ütegeit és beszakadt, ami- . 
kor az irodahelységekben senki nem 
tartózkodott /I tüzet a szomszédos 
vendéglő tulajdonosai felezték fel, 
A legkritikusabb pillanatban amikor 
már a tűz a padlásra kezdett át 
terjedni. /I városi tűzoltóság gyors 
beavatkozása megmentette az épűTe 
tef a súlyosabb kártól, pusztulástól.

Hegyi Zsigmond meghalt
A karácsony előtti napokban 

kaptuk a szomorú hirt, hogy Hegvi 
Zsigmond bánvatiszi viselő, a SBTC 
játékosa, intézője, a Játékvezetők Tes
tületének és a Mátravidéki Alosztály
nak volt vezetője, Budapesten elhunyt

Hegyi Zvigmondtól fájó szívvel 
veszünk búcsút, mert mindnyájan tud
juk, mi volt ő Sa’gótariánnak és mit 
jelentett a város sportéletében. Tóm 
tanultuk meg. hogy a lulball-játék Iwr. 
tehnika is van, nemcsak rúgás, ló é 
tanultuk meg, hogy a Labdarugó Szö
vetségnek szabályai is vannak. Rövi
den : Hegyi Zsigmond fektette le Sal
gótarján futball (portjának igazi a'ap- 
iáit, illetve ő irányította azt a helyes 
útra.

, Sokat, úgyszólván mindent Hegyi 
Zsigmondtól tanultunk, neki köszönhe
tünk. Es ha most mindnyájunk lelké
ben fel akarjuk eleveníteni mindazt, 
ami Hegyi Zsigmond volt, egyúttal 
utolsó, könnyes „Isten ve ed"-et mon
dunk mi, sporlbarátok „Z->iga bácsi
nak, a jó barátnak és a kitűnő sport
embernek. László Imre.

1 • •

— Magyar Közellátási Kirendeltség — 
Salgótarján

Felhívás
Az 1945. évi december hó 15. 

napján érvényesített árak bejelenté-e 
tárgyában kiadat! 32000'1945 K M sz 
rendelet értelmében, minden olyan ter
mészetes vagy jogi személy, aki áruk
nak forgalombahozatalával, vagy gaz
dasági jellegű szolgáltatások vállalásával 
iparszerüen foglalkozik, köteles az 1945 
évi december hó 15 napján érvénve- 
sitett eladási árait (dijait) jegyzékbe 
foglalni.

A jegyzéket azonos 3 példány
ban kell ekészileni, azt a bejelentés 
időpontjának, valamint a három pél
dány azonosságának igazolása végett, 
valamely postahivatalnal keletbélyeg

zővel el'átatni és annak egy példányát 
a terü'etilcg illetékes Közellátási Fc’ü- 

, gyelöségnek (a salgótarjáni járás terü
letén lehet a Közellátási kirendeltvég- 

■ nck) ajánlott levélben megküldeni, vagy 
elismervény ellenében átadni, a máso
dik példányt az cladas szokásos helyér 
(üzletben, műhelyben) jól látható he
lyen kifüggeszteni, a harmadik példánvt 
pedig megőrizni.

E fenti rendelet a jegyzékek be
nyújtásának határidejéül 1945. decem
ber 31. napját jelölte meg.

Felhívom az érdekelteket, akik 
a fentieknek még nem tettek eleget, 
hogy a rendeletben foglalt kötelessé-' 
güket a legsürgősebben teljesítsék, 
annál is inkább, mivel a rendelet szi
gorú megtorlást helyez kilátásba annak 
megszegői és kijátszói ellen.

Salgótarján, 1946 ianuár 2.
Jaurizky Sándor s k 
közellátási felügyelő, 

ra kirendeltség vezetője.

Vennék uj vagy hasz
nált íróasztalt.

Cím a Végh nyomdában.



A szocializmus barátai és ellen* 
aéyel között, legalább ia magyaroraxá- 
gon, minden bizonnyal túlnyomó Ifibb- 

. légben vannak azok, akik a azoclallx- 
muvt egy modern munkásmozgalomnak 
aajátlagos munkásügynek, a proletárj
aim kedves, vagy gyülöletea osztály- 
kérdésének tartják Az ok nyilvánvaló; 
ez a legegyszerűbb módja a közép, 
vagy felsőbb osztályú emberek szoci
alizmust elutasító magatartásának, más
rész! pedig a legközvetlenebb Megnyi
latkozási lehetősége az oszlályönludat* 
ra nem ébredt proletáriátus álosztály* 
öntudatának. Nem a miénk a szocializ
mus, mert a munkásság használja fel 
politikai eszközként, mondja a hátat 
fordító középosztályu ember. Mit ke
res közöltünk a más osztályból szár
mazó értein iségi, mondta a győzelem 
feltételeivel tisztában nem lévő proletár.

Az emberi kultúra történetének 
ebben a szocializmus történetének tár
gy ilagos ismerője nagyon jól tudja, hogy 
mennvire hamis és mennyire veszélyes 
ez a felfogás. A szocializmus a prole 
táriátus fe szabadilásának nagy, sőt 
egyetemes mozgalma, Nyilvánvaló te
hát, hogy az alulról felemelkedő és 
szétáradó tömegek bitét, tudását, aka
ratát foglalja magában és viszi győze
lemre. Nincs és nem is lehet megfe
lelőbb történeti eszköze, mint a forra
dalmi p’oletáriátus. Azonban ennek 
dacára még sem egy osztály sajátja és 
nem osztály győzelmét van hivatva 
megteliesiteni. A szocializmus az egész 
emberiség megváltásának tanát1 bor* 
dpzza magában, az emberiség nyomo
rának megszüntetésére hívja fel az em
beriséget és az egész emberiség ne
vében üzen hadat minden olyan elv
nek és gyakorlatnak, melynek megalá- 
zotlság, kizsákmányolta!g, szo’gaság a 
következménye.

A szocializmus az egész emberi
séget, az egész világot behálózó., álba 
sonitó, áthasonitani akaró gondolat, 
mely mint ilyen, először és aztán még 
sokáig es sok tekintetben még ma is, 
gondolat volt, gondolat maradt és gon
dolat lesz. Nem fogunk csodálkozni 
tehát, ha a történet lapjai arról igye
keznek meggyőzni bennünket, hogy a 
szocializmus nagyszerű gondolata lég- 
eslegelőször nem egy műveletlen pro
letár-leiekben született meg, hanem a 
világ egyik legműveltebb, legelőkelőbb 
lelkű filozófusában, a görög Pláton lel
kiben. Ugyancsak nem fogunk cso
dálkozni azon sem, hogy mindmáig a 
s/cciálizmusnnk úgyszólván minden ve
zéralakja a mindenkori értelmiség szel
lemileg felső rétegéből származott és 
származásnak bélyegét a magasröptű 
szellemiséget sohasem tagadta meg. 
Elég ha a középkor szerzetes álmo
dozó ife, Cirrpanellára, Morus Tamásra 
vagy az u abb korok utópistáira, Saint 
Simonra, Babeufra, Owen-re, stb. gon
dolunk. De álljon előttünk a múlt és 
jelen halárán a szocializmus két utói- 
érheletlen hérosza: a jellegzetesen ér
telmiségi Marx és Engels, a forradalmi 
pro etáriátus első két vezére, a tudo
mány állhatatlan azomju kutatója, a 
gyakorlati, a politikai szocializmus tu
dományának halhatatlan megteremtője.

Egyet el kell ismernünk : Marx 
és Engels szocializmusa már nem az 
elszigetelődő értelmiség szocializmusa, 
mint a Plálóné, vagy Saint Simoné, 
épen ezért egyenes ut vezette őket a 
legalsóbb, de egyúttal legegyetemesebb, 
legszélesebb körű osztály, a forradalmi 
proletáriátus felé. Azonban ez az ut 
csak a csatlakozás, a közös gondolat
ban való egyesülés és nem a mara
déktalan felolvadás útja volt. Marx és 
Engels szocializmusában egymásra ta
lált forradalmi értelmiség és forradalmi 
proletáriátus és szétválaszthatatlan egy

ségbe fonódott össze, de sem akkor, 
sem azóta nem olvadt fel a forradalmi 
értelmiség a proleláríátusban és a pro- 
leláriátus sem vált forradalmi értelmi
séggé.

Mindkettő megmaradt a maga 
helyén, hogy különböző minőségű fegy
verekkel ugyanazon elérendő cél felé, 
egyazon utón haladjon előre. És ami 
a legfontosabb; a vezér, a vezető sze
repét, vagyis a szocialista gondolatot, 
amely elsőrendű lényege a szocializ
mus gyakorlati léiének, mindmáig úgy
szólván vállozallarul a forradalmi ér
telmiség tartotta és tartja fenn.

Az értelmiségi Lenin élete és 
működése ad legbeszédesebb példái e 
tétel igazságához. Lenin, az orosz ér
telmiségi középosztály gyermeke. Nem
csak jegot végez a szentpétervári egye
temen és állandó tisztelője marad a 
betűnek, a tudományuak, nemcsak fá
radhatatlan kutatója élete végéig úgy
szólván minden elérhető tudománynak, 
hanem bátor és szabad, kritikus és 
alkotó tudós egyéniség, aki minden
kor az igazság, az értelem, a tökéle- 
(esen pontos fogalmi analízis világos
ságában igyekszik nézni és látni a lét 
világát.

Gondolatainak gazdagsága, tisz
tasága, stílusárak határozoltrága éa 
merőben egyszerű szépsége mindenkit 
le kell hogy nyűgözzön, aki bármelyik 
Írását a kezébe veszi. — Ez (eszi ki 
Lenin életének egyik felét. A másik 
fél a proletár forradalom vezéréé, a 

I gyakorlati szervezőé, a társadalom mé
lyében dolgozó emberé, proletáré a 
proletárok között.

Nagy on tévednénk azonban, ha 
azt binnők, hogy ezen az arcvonalon 
Lenin feladta volna azt a kristály
tiszta értelmiségi álláspontot, melyet 
az elméletben annyira gondosan kö
vetett. Mindenekelőtt rávilágít erre 
hires mottója : „Nincsen forradalmi 
gyakorlat forradalmi elmélet nélkül.** 
Az értelem, a kiművelt gondolat jár 
elől és ehez kell igazodni a lomba és 
gondolalszegény gyakorlatnak és ami 
ezzel azonos jelentésű: a kiművelt 
embernek kell előljárni és ő hozzá 
kell igazodni annak a harcos tömeg
nek, mely az élet egyszerű küzde mei- 
ben nem juthatott a tudás pislogó, de 
világokat megvilágitani tudó mécse
séhez.

Lenin egész forradalmi tevékeny
sége ennek a mottónak a jegyében 
folyt le Ha végig tekintünk e gazdag 
élet pályáján, küzdelmeinek két alap
irányát fogjuk észrevenni. Az egyik 
irány: a minden mis társulásból é cs 
határokkal kiemelkedő, tisztán politikai 
jellegű szccialisfa párt megszervezése, 
a legforradalmibb elem, a munkás pro
letáriátus túlsúlyával; a másik irány 
pedig: az elmélet, a tudatosság! a 
tiszta* forradalmi értelem, a forradalmi 
értelmiség vezető szerepének kihang- 
sulyozása, kiemelése, az u. r, hivatá
sos forradalmárok élgárdájának meg
teremtése.

E két irány gyakorlati követésé
nek kettős eredménye lett. Az egyik 
eredmény : az értelmi vonal, a forra
dalmi értelmiség tudatos egyesilése a 
proletár tömegerővel, vagyis a szoci
alizmus egyesülése a munkásmozga 
lommal, a másik eredmény pedig, ami 
bennünket most kiemelkedően érde
kel : az önkéntes éa önkéntelen, ma
gános és bizonytalan utakon imbolygó 
munkásmozgalom megragadása és fel
emelése a vezérkar értelmiségi szint
jére, vagyis a forradalmi értelmiség 
vezető szerepének végleges és vissza* 
utasithatatlan meghatározása.

Meghatározásaink sokakban bizo
nyára visszatetszést keltenek. Hogyan? 
kérdezik. A munkásság, a dolgozó

proletáriátus végre egyszer saját sorsa 
intézője lehet, ex emberiséget végre 
maga vezetheti, az Igazság az osztály
tálán társadalom boldog jövőt építő 
útjára éa még akkor is, itt Is kölönc
ként kell cipelni nyakában az értelmi
séget, mely évszázadok óta a riffinált 
elnyomás éa kizsákmányolás eszközeit 
használta fel ellene ? Vájjon nem eret
nekség és lörténetbsmisilás sz eféle 
meghatározásokhoz való ragazxkrdás?

A kétkedőknek és megüfközők- 
nek csak 'gyet ajánlhatok Mielőtt íté
letet mohdacárak, vegyék elő a tör
ténelem nsgy éa kis könyveit, olvassák 
végig józan éa tiszta szemmel a 
szocializmus történetét és meg
fognak győződni állításaink igazságáról. 
És meg fognak győződni még egy do
logról. A szocializmus története csak 
egy szakasza az emberi történetnek és 
az egész emberi történet sziklaszilárd 
törvényei, igazságai btnre is éppen 
ugv uralkodnak, mint a történet bár- 
meilyik más részében, az tm béri kul
túra életébe egységet, célt, átfogó tar
talmat és eredményes pályafutást min* 
denkor nsgy értelmi erők adtak és 
mindenkor ezek az értelmi erők kűz- 
dőlték ki mindazt, tmiérlélni érdemes 
volt Miért maradna ki ennek a nagy 
törvénynek érvényességéből épen a 
szcciali.mus, nrrden egyetemes kul- 
turtöiekvéií k legnagyobbika? Épen 
ezért vajon nincsen-e a szocializmus 
rak legirkálb szüksége az érlelem 
képvne őite, ez u. r. értelmiségire?

V. Gy.

Sztálin leánya
KüHö’di karácronyi lapok o’da- 

las tudósításokban számolnak be a hír 
ről, hegy Sztálin néhány nappal ezelőtt 
nagypapa lett. — Szvetlána az öt év 
vei ezelőtt tihunyt második feleségé
nek leánya gyermekkel ajándékozta 
meg a győzedelmes fővezért és a bol
dog megelégedettségben élő Orosz 
népet

Szvetlána férjével együtt a Moszk
vai Egyetem törtére cm'udományi ka
rának bal’gatóia. — A Szovjetelgordo- 
lásnak legrsgycgobb pé'dasdára tűnik 
ki e lényből, hogy Sztálin leányát nem 
politikushoz, bankárhoz vagy gyáros 
hoz adta feleségű1, mint azt nálunk 
sajnos sokak még mindig a legtermé
szetesebbnek találnák, hanem egyszerű 
diákhoz, akit az szeretett és élettársá
nak választott, nem nézve egziszfen 
ciális érdekeket, mellőzve minden 
nagyravágyó hajlamot.

Az. igaz, hogy a Szovjetunióban 
már a diák is kész „cgziszler cia,“ mert 
a kormányzat előre gondoskodik a 
nemzeti értékek fennmaradásának ér
dekében a rátermettek és arra hiva
tottak legmegfelelőbb elbelyezésérö* és 
anyagi lavavadalmazásáról — Nem úgy
mint nálunk a múltban, az a ke
vés és valóban csak egyéni szorgalom 
ból és é>niakarásból a nép rétegéből 
odakerült ifiu tehetség Igen sok esetben 
eheszett a származása miatt eléje állí
tott akadályok tömkelegében éa tanul
mányaik folytaié áboz szükséges anya
gi tán ugatások hiányában.

Voltak ugyan alapítványi helyek 
elég szép szánban, de azok nem a 
nép fiainak, hanem kizárólagosan egyes 
kiváltságos „nemzetségek** vagy me
gyei „élőké öségek** fiainak szellemi 
„továbbfejlesztését** szo’gálták.

A demokrácia elsőrangú feladata 
megnyitni a lehetőséget a nép fiainak 
széles rétege előtt, hozzásegítve tanul 
mányaik elvégzéséhez, illetve befeje 
léséhez.

Saját körünkből kitermelt tehet
ségektől várjuk éa kívánjuk magunk 
elé helyezni azt az értelmiséget, mely 
ismerve életünk minden oldalát hiva
tott lesz népi kormányzatunkat az

európai demokráciák színvonaléira 
emelni.

Fenti közleményünkhöz főzzük 
hozzá ezt a kis epizódot;

Tavalyi születésnapjára Szvetlána 
mint az a diákéletben szokás néhány 
diáktársát is meghívta a Kreml-be.

A meghívottak közül akadtak 
akik aggédván attól, hogy nem tudják 
magukat beleélni a környezetbe mely
ben a világtörténelem egyik legragyobb 
embere él, távrImáitd(ak a benső 
családi kis űnrepélyről.

Midőn mísrsp Szvelhre kérdőre 
vonla őket elmaradásuk miatt a ők 
nyílt őszinteséggel vallották neg aggo
dalmukat, Szvetlána gyerekes taiv*sg- 
gal és kőzvetler ssggel válaszolta^

„Ugyan mitől tartottak!.? hiszen 
r.em volt ott senki más csak az én 
apukám és Mo'otov."

Gólíán B.

Néhány szó a
„ Vasgyáros“-hoz

Lapunk múlt száma részben a 
karácsonyi ünnepek szórakozásra 
ingerlő hangulata és ízért sok mü- 
kedvelő színjáték bemutatása, rest
ben * pedig bizonyos nem kellemes 
technikai okok miatt túlságosan tág 
teret nyitott a színi kritikának. Most, 
ha egy ugyanakkor bemutatott szín
darab, „A vasgyári s" előadásához 
jtizünk nehány szót, nem akarunk a 
rossz példából gyakorlatot csinálni. 
Egészén más okok vezetnek a meg
szólalásra és megszólásra.

Igen tiszteletremeltó dolog szo
ciális problémákkal foglalkozni, főkéné 
p dig az elnyomottak, az alantlevők 
erdt keben. Ugyancsak tiszteletremél
tó dolog szociális problémákat meg
világító irodalmi müveket mutatni, 
vagy mutettatm be. Azonban szoci
ális probléma és szociális pn bit ma 
között nagy, sőt veszedelmes külőmb- 
ségek lehetnek. Példa erre épen a 
„Vasgyáros". Egy gazdagodó iparos 
sőt nagyiparos küzdelmeit mutatja' 
be a magas arisztokrácia ellen, 
melynek vegén természetesen a 
„munka", az egyszerű "tisztesség**, 
a nép emberenek maradéktalanul 
emberi „becsülete" győz. Elhisszük, 
hogy a munkának, tisztességnek, 
becsületnek, a népnek kell győzni és 
hisszük is, hogy ó fog győzni, de 
nem ott, azon a vonali n. ahova 
Ohnet színműíró készségé vezet 
bem Cinket Mert lehet, hogy komoly 
társadalmi különbség van agy herceg 
és egy vasgyaros között, bizonyára 
sok társadalmi probléma merülhet 
fe! közöttük liól tudjuk, hogy az el 
múlt századok társadalmi problémái- . 
nak egy tekintélyes része éptn az 
arisztokrácia és a polgárság küzdel
mében vetődött fel és oldódott meg), 
de nem tudjuk, hogy mennyiben em
beri! b, magaszfosebb a pohárság 
győzelme az arisztokrácia jelelt, 
mint pl. ennek ellenkezője ? Igaz 
ugyan, hogy a polgárság hosszú 
ideig volt az arisztokrácia ki zsák- 
mdnyoUia, azonban a színmű meg
írd* a idejében ez az állapot alaposan 
megváltozott Hol veit ekkor már az 
arisztokrácia attól hogy a polgársá
got kizsákmányolni még csak meg is 
kísérelje ? Ezzel szemben azonban a 
folyton gyarapodó tőke révén épen a

Az értelmiségi! Lenin
1946. január 5        3.

Zongora-tanárnő 
kezdők és haladók tanítását 
vállalja.
Kérem az éideklődőkct, hogy 
e mukét a V é g h ■ nyomdában 
leadjak.
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polgárság lett a kizsákmányoló ntm- 
zsák a proíeláriátussal, huntm épen 
az arisztokráciával szemben is fha 
mást nem, hát a nemesi korona 
aranyos csillogását zsákmányolta 
ki—összeházasodás révén]. Ki győz 
tehát a . Vasgyáros*'bán ? A modern 
a legmodernebb kizsákmányoló, a 
prolefáriáfus véréből a múlt arisz* 
fokráciájának nimbuszából hatalmas 
nagyiparos, a töke küzködő, de 
minden emberi értékét éhesen benye 
lő képviselője.
!*' ^Mindezeket meggondolva, a 
. Vasgyáros* szociális problémája 
vaiion nem épen az. ellenforradalom 
problém Ha, probléma, mellyel épen 
a probléma pusztul el, himisittafik 
meg?

A , Vasgyáros* helyett miért 
nem a ..Takácsokkal mutatta be a 
rendezőség ?

— ss —

Parancs
Salgótarján város helyőrségének

Rendtartás és a kálón ií sze 
mélyek ellenőrzése céljából Gogunszkij 
hadnagyot az I. dandar parancsnok' 
Ságtól Salgótarján parancsnokává 
kinevezem.

Elrendelem a kővetkezőket,
1. A katonai személyek szigo 

rum ellenőrzendők, hogy viseljék az 
előirt egyenruhát.

2. Nyilvántartást kell vezetni 
minden katonai személyről, aki a 
helyőrségbe érkezett ás ellenőrizni, 
hogy az elő'rt időben elutazzanak

■tő. Az érkező kafo ’ai személyek 
és alakulatok' elszállásolásáról a 
városparancsnok gondoskodik.

64. H t katonai személyek az' 
utca kon . vagy közhelyek™ rendelte'; 
nesséjaf követnek el, a rend helyre 
állifása végett a városparancsnok 
intézkedjen.

5. Az o'yan katonai személye •[ 
kef, akiknek a városa ironcsnak nem 
adott elszállásolási engedélyt, elszál. 
lásolni tilos.

4t6. Megtiltom, hogy a város 
lakossága a legénységnek is az aí 
tiszti karnak szeszes italt eladjon., 
Ha katonai személyek rendellenessé I 
get követnek el. azt azonnal 
jelentsék a városparancsnoka rk.

Salgótarján. 1945. dec. 27.
Helyőrség parancsnoktól í

Tolmacsev s. k.
G. ezredes.

Salgótarján m. város adóhivatalától, 
79/1946 zz. Tárgy: A lakáiadó tár.

gyában kiadott 
rendelet ismerte* 
tánc.

Hirdetmény!
A lakásadó tárgyában kiadott 

12 410^1945. M E. az. rendelet kivona* 
tát az alábbiakban közlöm;

Lakásadó alá esik a lakás és min* 
den más helyiség (üzlet, elárusító bódé, 
iroda, rendelő, műterem, műhely, raktár, 
gyár, stb) használata vagy bérlete.

* Az, hogy a lakásadó alá eső he* 
lyiség a híradó alól állandóan, vagy 
ideiglenes mentességben részesül, az 
adófizetési kötetecettséget nem érinti.

A lakásadó fizetésénél a lakások 
és helyiségek után az 1945 évi ház
adókivetés során számitásb i vett nyers- 
házbér, hiszonárlék, illető eg az 1939. 
évi szeptember hó 1-én íize|et< házbér 
az irányadó.

A szabid birmegállapítás miilett 
bárbeid ott heiyiogek lakásadó kiszá
mítása szemp latjából az em itett idő 
piato! megelőző idóhen oárbeidott 
hasonló lakásokért és helyiségekért fi
zetett bérekkel történt összehisoniitáv' 
utján megbeciült bérek az irányadók. | 

Lakás célára szolgáló helyiségek! 
után járó lakásadó a meghatározott 
nyersbér, illető eg haszonártlk

. 209*szorosa, hí a hiszonérték, ille
tő eg a bérlő által fizetendő nyersházbér 
nem hs ad a meg a havi 89 P l,

309 szorosa a haszonérték, illetőleg 
a bérlő á'tal íizstendó nyersházbér 
ama része u'án, amely havonként a 
80 P-t meghaladta, de 120 pengőnél 
nem több,

409 szorosa a haszonérték, illetőleg 
a bérlő által fizetendő nyersházbér ama 
része után, amely havonként a 120 
P-t meghaladja, de 180 P nél nem több, 

500 szorosa a haszonérték, illetőleg 
a bérlő által fizetendő nyersházbér ama 
része után, amely havonként a 180 P-t 
meghaladja.

Hí az egy szobából álló lakásban 
kettőnél több személy lakik, az előző 
bekezdés szerint járó lakásadót a har
madik és minden további személy után 
20 20 százalékkal kell csökkenteni. 
Ugyanezt az eljárást kell alkalmazni a 
két szobából álló lakásnál Is, ha abban 
négynél több személy lakik, az ötödik 
és minden további személy után.

Hs a lakásban szobánkint két- 
személynél kevesebb lakik, az 1 be
kezdés szerint járó lakásadót annyiszor 
keli 20 százalékkal felemelni, mint 
amennyivel a lakásban lakók száma a 
szobák számának kétszeres szorzatánál 
kevesebb.

Ha a lakásadó fizetésére kötele
zettnek nyugdiján (oyugbéréo), kegy- 
díián, tartásdiián vagy járadékszerü 
jövedelmén kivül más jövedelme nincs 
e ez a jövedelem havonta a XV. fizetési 
osztályba sorozott állami alkalmazottak 
mindenkori havi járandóságát nem ha
ladja meg, feltéve, hogy lakás kétszo
básnál nem nagyobb, lakásadóját a 
nyers házbér, illetőleg haszonérték 50 
szeresében kell megállapítani.

A lakás fogalma alá nem eső 
helyiség (üzlet, iroda, rendelő, műterem, 
műhely, raktár, stb.) után járó lakás 
adó a meghatározott nyersbár, illetőleg 
haszonérték

500-szorosa, ha a haszonérték, ille
tőleg a bérlő által fizetendő nyersházbér 
nem haladja tueg a havi 100 P-t, 

1000-szerese, ha a haszonérték, ille
tőleg a bérlő által fizetendő nyers
házbér ama része után, amely havon
ként a 190 P-t meghaladja.

A háztu'ajdonos (haszoélvező) 
által használt helyiségek szintén lakás
adó alá esnek.

A lakásadó összegének kiszámí
tásáról a tulajdonos két azonos pél
dányban szerkesztendő kiszámítási jegy
zéket köteles összeállítani és azt a leg
később folyó évi január hó 15. napjáig 
kell a városi adóhivatalnál benyújtani. 
A jegyzékbe a lakásadó kiszámításához 
szükséges adatokat a tulajdonos vezeti 
bt i a |egyzék alapján havonkint ki
számítja az esedékes lakásadó össze
gét. A kiszámítási jegyzéknek az egyes 
fizetésre kötelezettekre - vonatkozó ada
tait az érdekeltekkel^ tulajdonol kö
zölni köteles, ennek megtörténtét a fi
zetésre kötelezett köteles a kiszámítási 
jegyzéken a kelet (eltüntetése mellett 
aláírásával elismerni.

A lakásadót a fizetésre kötele
zetek minden hónap 5. napjáig köte
lesek a tu'ajdonosnik megfizetni. A 
háztulajdonos pedig a bérlőktől besze
dett adót a kiszámítási jegvzéc bt»er- 
jesztése me lett minden hó 8 napiéig 
a városi adóhivatalhoz befizetni.

Hí a hiztuajdinis a kiszámítást 
jegyzékei az előirt határidőben be nem 
nyújtja, a kivetés során megállapított 
lakásad ónak 5 százalékát, bi pedig a 
bevallás beadására hozzámlézett felhí
vásnak a kitűzött határidő alatt nem 
(esz eleget, a megállapított lakásadónak 
10 százalékát fizeti birság fejében, ame
lyet a várod adóhivatal egyidejűleg 
állapit meg.

Amennyiben a cselekmény, vagy 
mulasztás súlyosabb büntető rendel
kezés alá — különöien az adócsalásra 
vonatkozó rendelkezések 21 $-a alá — 
nem esik és a cselekmény, vagy nem 
olyan, hogy a 19 § alapján bírsággal 
volna aujtható, szabálytalanság miatt 
50009000 (ötvenmillió) adópengőig ter
jedhető pénzbírsággal büntetendő-

Adócsalást követ el az is, aki 
abból acélból, hogy valaki a lakásadő 
alól egészen, vagy részben mentesüljén;

1. az adókiszámitási jegyzékben 
tudva valótlan adatócat vezet be, ab
ból adóköteles vagyontárgyat szándé
kosan kihagy, a szobák számát, avagy 
az adóalapul szolgáló bért a valóság
nál kevesebbnek tünteti fel, vagy pe 
dig a lakás és egyéb helyiségek hasz
nálatát, vagy megosztását, illetőleg a 
lakók számát nem a valóságnak meg
felelően jelenti be.

A sikkasztásra megállapított sza
bályok szerint kell büntetni a tulajdo
nost, a bérlőtől beszedett lakásadót 
az erre megszabott határidő alatt nem 
fizeti be.

A lakásadóra vonatkozó bővebb 
felvilágosítással a hivatalos órák alatt 
a városi adóhivatal szolgál.

Salgótarján. 1946. január 4 
Polgármester helyeit: 

Versényi 
adóügyi tanácsnok.

Pár szó az üveggyári 
karácsonyi előadáshoz.

Egy kissé késve, de ő'zinte szív
vel gratulálhatunk .az üveggyári ifjú 
munkások és munkásnők „Árvácska" 
előadásához.

Kovács Irén, ki életében először 
látszott műkedvelő előadáson, nem 
csak bájos egyéniségével és szép hang
jával, hanem igazi rátermettségével 
elsőrangút nyújtott. Csak bátran elörel

Partnere Gríez Arnold férfiassá
gával és szép hangjával élmény volt.

Az Oó házaspár a régi megszo
kott tudásával igazi erőssége volt a 
kedves darabnak.

Müller Sándor mint rendező és 
színész elsőrendűt produkált. A sem
miből tudott előadást adni Megmutatta, 
hogy igenis minden külső segítség nél
kül is lehet jót és szépet termelni

A többi szereplők mind-mind tu
dásuk legjavát adták s igy neveket kü
lön nem is hozhatunk fel.

Csak bátran igy előre.

A Stociá'demokrata Párt 
salgótarjáni szervezete 1946. 
január hó é-án a moxibaa 
délelőtt it órakor 

nagygyűlést tart 

A gyá és szónoka : 
Bán Antal 

ipsrügyl miniszter.

Az „Egérfogó" : be
mutató előadása

Koltay I nre „Egérfogó* cionó 
zenés vígjáték*, amint erről mlr la
puik mű t számábio oiegem'ékeztunií, 
nu kerül bemutatásra az Ipartestdlet 

'székházénak szinpidán. Az élőidéit 
nagy és komoly érdeklődés előzi meg 
a közönség részérő!. Ko'tay íme régi 
színházi ember, a mist bemutatásra ke
rülő vidám szivmivével bizonyára meg 
fog felelni az érdeklődésűé c.

A tegnapi főpróba nyilvánvalóin 
előlegezte nekünk mindazt a derűt, 
kellemes művészi élvezetet, me'yben 
ma este a nagy közönség részesü'ni lóg

A műkedvelő •zereplők szép mun
kát végeznek. De nem is várunk mást 
tőlük, kedves régi ismerőiéin* ők

SPORT

Néhány szó a SBTC-rőI
Hí az ember rátekint az 0 B 

SBTC csoportjának őszi táblázatára 
és meglátja az SBTC helyezését, na
gyon elszomorodik. Ez érthető is, hi
szen a csapat ntm szokott így szere
pelni s ennek nem is lett volna szabad 
előfordulni. Az nem mtntség, hogy 
elveszítette a csapat a legjobb embe
reit, hiszen a szomszédos Diósgyőr és 
Szolnok csapata is jugyanugy elvesz
tette a legtöbbjeit, de etek a csapa
tok nem* ültek tétlenül és vártak ha
nem idejében utánanéztek megfelel 
játékosoknak s most talán jobban sze- 
-epeinek, mint az elmu't évben.

Az SBTC ró! azonban csak a
fordítottját mondhatjuk. Szerződtettek 
egy jó edzőt, de játékosokat nem Az 
illetékesek azt gondolták, hogy van a 
SBTC-nek jó hírneve, csak ki kell 
menni e a pályára és megnyeri mér
kőzéseinek a javát s nem iessz itt 
semmi baj.

De nem igy történt. Egy két ui 
játékost igazoltak ugyan, de ezek nem 
ütik meg a kívánt formát, s bizony 
nagyon gyengécskén szerepel a csapat. 
Ez viszont rányomta bélyegét a kö
zönségre is, hiszen van most az embe
reknek elég goadjuk-bajuk, s azért 
mennek mérkőzésre, hogy egy kicsit 
kilendítsék magukat a nétközi gon
dokból, nem pedig, hogy minden mér
kőzésen bosszankodjanak. Érthető te
hát, hogy kevés a néző a mérkőzé
seken. Ezen sürgősen segíteni kei! az 
Illetékeseknek, hiszen ez a szereplés 
könnyen végzetes is lehet.

Egy kis áldozattól nem szabid 
visszariadni, hiszen ha jó a csapit, 
akkor a közönség is megbékül és min
den mérkőzésen nagyobb és nagyobb 
számban jelenik, s ezzel a kis anvagi 
áldozat is megtérül.

Adja Isten, hogy rövidesen igy 
legyen, s az SBTC a régi hírnevéhez 
méltóan szerepeljen ezt kívánjuk és 
el is várjuk. —or—

A szerkesztésért é* kisdzsSrt fele! : 
Dr. VASS GYULA.

Nyomatéit Végh Kálmán köeyvnyo«éi)ábu 
Salfátarján. Fi-utca áó auáaa.

M. K. P. pártnapí előadók 
nevei:

• ♦

Január 8. d. u, 5 órakor
’ Párt ház i Hovanvec Béla 

Acélgyár • Dömötör Ferenc 
Bánya » Kalas Zoltán 
Forgács / Boros Antal 
Somfyóbánya Toldi István. 
Saígóbánya / Bognár József. 
Gépgyári Blanár Sándor

Január 11. d. u. ó-őrakor 
Biglvasalia i Müller Pál 
Zagyvipálfaíva > Cserháti József

Szerkesztői üzenetek
K A. Salgótarján. Hozzánk 

beadott nyilatkozatát, sajnos nem 
kötő heljük. A kérdéses ügy még nem 
fejeződött be, ennélfogva helyreigszi- 
tisra csak akkor kerülhet sor, amikor 
már az utolsó szó is elhangzott. Köte. 
lezettségőnknek tehát csak akkor tu
dunk megfelelni.


