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A népgondozás
költségvetése.

meggazdagodott annak a szociális kamatozhatni tudja.
Ezek és hasonló góndolatok cikáz
szellemnek révén, amelyet a tárca
tak bennem legutóbb, múlt szombatestén,
költségvetésének minden betűje és amikor a Balassa Társaság által rendezett
száma messze körre kisugároz. Ez „Szózat centenáriuma" műsoros estén, az
az ország és ez államalkotó nép eléggé kis befogadóképességű termet is
tud és akar haladni a, korral. Sze majdnem üresen láttam, amikor a kibo
csátott ötszáz meghívóra csak harminckét
béke éveiben, de most a háború génysége ellepére is legalább any- egyén jött el s amikor az előadók szívig-’
ideje alatt is mérföldes léptekkel nyit áldoz szociális célokra, mint a vérig markolásztak bennünk, csekélyazá;
haladunk előre a megkezdett szo nála gazdagabb országok. És ez az mu hallgatókban, a Hazádnak rendület
áldozatkészség, a mi számunkra lenül, légy hive ó magyar", ^Itt élned
ciális népgondozás utján.
nagy erő befelé és kifelé is. Befe halnod kell" magasztos sorok magyaré*
Elég talán ennek bizonysága lé egyik hatalmas biztosítéka a zatával. Mi, a. jelenlévők, kaptuk a lec
ként a népegészségügyre, a zöldke rendnek és nyugalomnak, kifelé, két az igazi hazafiságból, hogy miképp
resztes intézményre, a családvéde nemzetközi nyelven is megértő vá pen kell élnünk és hallnunk „ezen a föl
melyen annyiszor, apáink vére folyt"
lemre és a szociális népbiztositás- lasz azoknak, akik hazánkat elma dön,
8 nem a távolmaradottak, akik a száz
nak széles körökre történt kiter radottsággal merik vádolni. Mert esztendős szimbólum ünnepén való rész
jesztésére hivatkozni.
ezeknek elegendő azt felelni, hogy vétel helyett, ugyanabban' az időben üt
húszszorta többen voltak a moziban,
Természetes tehát, hogy ma a nézzék meg a belügyi tárca költ és
a kaszinókban és egyéb szórakozóhelye
belügyi tárca költségvetésének vi ségvetését és vegyék figyelembe ken az újkeletű hazafiasságot tanulpi t
tája halkabbhangu, mipt amilyen azt, hogy ez a tárca a költségve részben gyakorolni.
volt a múltban. Az ezeréves ma tési dotációból legtöbbet népgon
Pedig mennyire jó volt a százéves
gyar kulturá pedig mérhetetlenül dozásra, szociális célokra fordít.
Szózat ünnepi estéjén jelenlenni s elvé*

A belügyi tárca költségvetése
és költségvetési vitája érdekes és
értékes bizonyságát adta apnak,
hogy Magyarország mennyire elő
re haladt a népgo adózás, a legne*tnesebb értelemben vett szociálpo
litika utján. Minden joga megvolt
a költségvetés előadójának arra a
megállapítására, hogy Magyarország
szociális állam. Elismerték ezt az
ellenzéki felszólalók is. De hogy
valóban szociális állam let
tünk, hogy a népgondozás terén
előbbre haladtunk, sok nálunk nag} óbb és gazdagabb országnál, azt
nem is tagadhatja a belügyi tárca
lasztani tudni az igazi hazaszeretetei a
költségvetésének egyetlen tárgyila
talmitól, a jelképek a száz-és ezereszten
dős szimbólumok tiszteletének gyakorlá
gos bírálója sem.
sát felújítani önmagunkban. Mert/ aki
Ez a tárca a részére kapott
nem tiszteli' meg a jelképeket, annnak a
dotáció túlnyomóan nagy százaié*
kép csak cégér és az soha át nem . élte
kát a népgondozás céljaira fordítja*
az igazságot, amely benne megjelenik*
Sok minden másképpen történhetik, ha
Intézmények épültek ki a belügyi
eleven élményünk lenne a szimbólum,
tárca keretében, amelyeknek egye
mely a nemzeti eszméket és ideálokat
düli célja az, hogy az ország népé
fejezi ki. Ha valóban a haza becsülete és
Száz esztendeje, hogy Vörösmarty nyolult összefüggéseket foglal egybe, ma sorsa renditené meg a lelkeket, mikor a
nek gyámolitásra szoruló rétegeit
kedvezőbb helyzetbe hozzák, anya megírta a hazaszeretetnek egyik legfen gába sűríti mindazokat az eszméket, ame zászló kibomlik és mély értelmét érezné
gi és erkölcsi jólétüket minél inkább ségesebb himnuszát, a magyarság múltjá lyeket egész sereg gondolat társit s egy mindenki a címernek, ha a közösség szi
megegyezés erejével kifejezi lárd lelki kupoláját koronázná a szent
emeljék. Ezeknek az intézmények nak, jelenének és jövőjének legkifejezőbb rejtelmes
korona, ha történelmet és jövőt éreznénk
ódáját s Egressy Béni, a szegény népta gazdag és ünnepi percek tartalmát.
nek munkáját teljes erővel, nagy nítóból lett zeneszerző, istenadta tehetsé
Mostanáig azt hittem, hogy a jelké a Himnusz és a Szózat zugó 'dallamaiban.
megértéssel, szeretettel és fáradha gének legragyogóbb virágaiból kötötte pekről ezen elképzelésem minden ember Akkor, ha valóságos erőket, hagyományo
tatlanul végzi az úttörő idősebbek hozzá á dallamcsokrot, mely igy, együt ben egyformán kifejlődött érzelem. Sajnos, kat, szépségeket, ha valóságos, dolgod és
által kinevelt uj közigazgatási tiszt tesen, száz év óta a magyarság imádsága egészen ellenkező tapasztalatokra jutottam. töredelmes, , ha áldozatos .és halni kész
jelentene mindnyájunknak
viselői nemzedék. Talán ez az oka lett s zengésében mindenkor ott van a Megtanultam például, hogy nem minden ahazaszeretetei
jelkép,
könnyen
meg tudnánk azt kü
keresztény,
templomba
járó
hivő
lélek,
őszintén szerető magyarság lelke
elsősorban annak is, hogy a bel hazáját
Ezt a lelket idézi fel a Szózat, a Himnusz, nem miden magyarnak született magyar, lönböztetni a 'jelvénytől, amivel a köttet
ügyi tárca költségvetési vitájának a Magyar Hiszekegy éppenugy, mint a őszinte érzelmű hazafi. Ma, nagyrészben, ügyesség megjelöli magát
hangja a múlttal szemben lényege háromszinü zászló és a magyar cimer, mindenki „őskeresztény", ebből él, vagy
Valamikor novellában olvastam egy
sen és gyökeresen megváltozott. A vagy ahogy a kereszténység csodálatos akar megélni, de a templom belsejét év muszka tábornokról, aki sokat ivott és
faultban ez a vita a külőmböző gondolatát idézi a kereszt, ha valahol számra nem látja, nemhogy bitéért, ős ha berúgott, rettentő rabiátus részeg volt,
közjogi kérdések és vélt, vagy va felragyog. A jelképek varázsa ez, hangok, keresztény módra, halni kész volna. Ma dühöngött, verekedett és gyötörte egész
és formák mágiája, misztérium, úgyszólván mindenki vagy ős-, vagy né környezetét. A felesége azonban kifogott
lóságos sérelmek felpanaszolásától színek
amelyben érzékelhetővé válik a működő meti-, vagy legalább is kurucmagyar, de rajta. Mikor már életveszélyes volt a ré
volt hangos, sokszor izzóan szen erő, látomássá a sejtelem. A jelkép bo- csak addig a határig, amíg a magyarságát szeg generáli.*, az asszony leült a zongovedélyes is. Ma ennek nyomát
ném látjuk.
Nem is láthatjuk. Nemcsak
szély fenyegetne.
T .
azért mert az Ausztriával való kö
A diáksapkák vajúdó ügyében kije
zösség megszűnte után a közjogi
lentette az' ^igazgató, hogy a nyomasztó
drágaságra való tekintettel uj mintájú
sérelmek is eltűntek, hanem azért
Az a nagy érdeklődés, mely a hely bizony megmutatkoznak a hosszú tétlenis; mert a belügyminisztérium, a beli gimnázium és kereskedelmi közép kedés káros nyomai. Viszont elismerésre sapkát netn- vezet be kötelezően,' bár
nem tetszik a mostani sokaknak.
mai kor szellemének megfelelően iskola hétfőn, november 22 én lezajlott méltó, hogy a kereskedelmi középiskola mennyire
Diáksapkát viselni kell, s majd a háború
szülői
értekezletei
iránt
megnyilvánult,
tanulóinak túlnyomó többsége komoly
valósággal szociális minisztériummá
bizonysága a családok s az, munkavállalással, hazafias szellemben töl végén igyekezni fog köztetszésre megoldani
fejlődött és pedig a mostani bel Örvendetes
ezt a kérdést is.
intézeteink közötti megértő, szives kap tötte el a négy hónapot
ügyminiszternek, Keresztes Fischer csolatnak.
Az igazgató végül lendületes sza- ■
Az igazgató ezután a vidéki bejá
Ferencnek, évek óta tartó irányí
Mindkét tagozat gyűlésén zsúfolásig rással foglalkozott. A tanulók fele min vakkal buzdította a szülőket, hogy-gon
tása szellemében. Ez a szellem az megteltek a termek szülőkkel, akik a rossz dennap vonaton utazik be és vissza, ami dosan ellenőrizzék gyermekeik szellemi
A tanév későn kezdődött,
embert helyezi á helyesen értelme időjárással dacolva megjelentek, a gyerme a tanítás és nevelés eredményességére tevékenységét.
keik iránti szeretet nemes érzésétől át bénítóan hat. A gyermekek reggel gyak s megtörténhetik, hogy tulkorán fejeződik-'
zett humanizmus által megkívánt hatva. Többen távoli vidékről jöttek be, ran megkésve érnek az intézetbe, késő majd be. Sok a pótolni való s igy bősé
erkölcsi magaslatra. A részeken át időt, fáradságot nem tekintve, hogy gyer délután pedig kimerültén érkeznek haza- ges a munkakövetelmény a tanárok’s taszolgálja az egészet: az egyes ál mekeik sorsa iránt érdeklődjenek az igaz így komolyan alig készülhetnek el lecké nu'ók részéről. Szórakozásokra alig ma
gatónál s a tanári testületnél.
ikkel, az iskolában amellett fontos órákat rad idő. Különösen arra kérte a szí/Őket,
lampolgáron át a nemzetet.
értekezletek előadója hivatalból mulasztgatnak. A vonatozásnál még sajnos hogy a túlságos és válogatás nélküli mo
Ma háborús időket élünk, az ZavillaAzViktor
igazgató volt, aki tartalmas durva, műveletlen modort ís sa zilátogatásoktól tiltsák el gyermekeiket S
anyagi erő tekintélyes része hadi beszédeiben hasznos felvilágosításokkal és játilanak el. Csak ipternátus létesi'ése se egyébként is szigorúan őrködjenek, ne
célokra szükséges. Maga a belügy gyakorlati tanácsokkal I szolgált á megér gíthetne ezen az állapoton, de a béke hogy a tanulók léha tétlenségbe merülje
miniszter is mondotta, hogy azért tőén figyelő szülőknek,' a gyermekek kö ideáig ennek a megvalósítása lehetetlen. nek, ami a tanév csődjét jelentedé szí
Jelentette továbbá az igazgató, hogy mukral
lassúbb a szociális célú intézmé zös nevelésének előmozditására.
Mindenekelőtt az idei háborús tan légiriadó esetére kitűnő óvóhely áll a
Az általános hatást keltő s körtetnyek tovább építésének üteme. év megindulásának kezdeti nehézségeit
tanulók rendelkezésére. A közeli naoák. széssel fogadott előadások után a tabáfi
Ámde ha a mai szociálpolitikát vázolta. Hosszú kényszerszünet után végre pince tágas méretű s igy a célnak ké kar tagjai az osztályokban élénk tsstoeöasaehaaoalítjuk a régivel, mégis megnyilhattak az tekblák, * s a tanulók nyelmesen megfelel. A szülőknek tehát cserét folytattak a különféle iskolai dol
azt kall látnunk, hogy nemcsak a egyrészén főleg valláserkölcsi szempontból nincs okuk aggodalomra, ha bombave gokról érdeklődő szülőkkel.
M. Gr,

A százéves
szózat

Szülői értekezletek.

2 oldal
fához és eljátszotta a cári himnuszt. A
tábornok egyszerre kaptákba dermedt
ilyenkor ás az asszony addig kenegette
lelkét a szent hangokkal, amíg megcsi
tűit* és megint emberré, józanodon. Hát
ez vicces történetnek készült, pedig na*
gyón komoly történet. Példázza a jelké*
pék fékező és fegyelmező erejét, a gon
dolat valóságát, ami a jelképben él s amit
ha áhitatos átéléssel magunkban fogadunk
a kép ihletében, (dühös részegségből is

A MUNKA
kijózanodunk és meg tudjuk különbőz*
tetői megint a rosszat a jótól,
A legválságosabb idők ellenére, a
Balassa Társaság szombati „zongoráját*-*
kára" a város társadalmának majdnem
teljessége nem vágta magát haptákba a
generális módján, nem kenegette meg
lelkét a Szózat áhitatos zenéjével. Hogy
mi volt ennek az oka, azt rábízom min
deokinek egyéni elképzelésére.

( — ányj

A Szózat centenáriuma.
A Salgótarjáni Balassa Bálint kiséretével Kellemes, csengő szopránja
Társaság e hó 20-án, szombaton este s énekíudása ezúttal is méltó sikert
Ó órakor, az Acélgyári tisztikaszinó aratott.
tánctermében tartotta V. évi rendes
Volkmann .Szerenád'-jáf az acél
közgyűlését s ezt követöleg a , Szózat gyári vonószenekar játszotta Halmay
centenáriuma alkalmából, ünnepi iro György vezényletével A hangulatos
dalmi és zenei estet is rendezett. Szo zenemű minden szépsége érvényesült a
morú szívvel állapitottűk meg, hogy kiváló zenekar és a tehetséges karmes
városunk közönsége — érthetetlen mó ter munkáia nyomán
don — távoltattot fa magát e nemzeti
Túrmezei László, a Turáni Társa
és hazafias jellegű magyar ünnepségről, sig igazgatója, mint vendég érkezett
holott minden jóérzésü magyar ember ez alkalommal városunkba, hogy a
kötelessége lett volna ezen a rendkívüli Balassa Társaság estjén .Hazádnak
ünnepen megjelennie.
rendületlenül/' címen előadást tartson.
A közgyűlés folyamán módunkban Kedves, közvetlen, meleg szavakkal
volt hallani, a beszámolók alapján, hogy beszélt és mindannyiunkaf szinte le
a Társaság milyen nagyszabású kultur- nyűgözött rendkívüli előadói tehetsége
missziót folytat. Tagjai állandóan sze és az a számtalan magasröptű, mély
repelnek és igen sok dicsőséget szereznek értelmű és izzig-vérig magyar gondolat,
ugy maguknak, mint a Társaság johir- mely előadását mindvégig betöltötte
nevének és városunknak is. íróik, ze Majd az acélgyári vegyeskar három
nészeik, képzőművészeik mind tehetségük kis dallal szerepelt, melyek előtt Halmay
legjavával szolgálják az egyetemes ma György tartott rövid ismertetőt a dalok
gyar közösséget.
szövegéről és zenéjéről- Mind a három
A közgyűlés befejeztével kezdetét szám igen szép sikert aratott.
Molnár I Jenő, rendes tag ,Itf
vette az ünnepi magyar est. Erkel
Ferenc.Hymnuszát" az acélgyári ve élned-halnod kell I' címen tartott elő
gyeskar énekelte Halmay György oki adást Izzó, tüzes, magyar érzésekkel
középiskolai énektanár, egyházi karnagy fűtött előadása megérdemelt sikerben
vezetésével Rőder Alfréd, a Társaság részesült.
Végül Egressy Béni .Szózatát,
.alelnöke, ,A százéves Szózat" címen
tartott értékes előadást Utána Vörös- énekelte el az acélgyári vegyeskar
' marty Mihály ,Szózat1' című költemé Halmay György vezetésével s ezzel a
nnyéf Nagy Béláné rendes tag szavalta ritka élményszámba menő, irodalmi és
mély átéléssel, izzó lelkesedéssel Mihályi zenei est a legnagyobb erkölcsi siker
Magda, mint vendég lépett fel es két jegyében befejezést nyert.
műdalt énekelt Halmay György zongorá-

A Róm. Kat. Nőegylet
XIV. évi közgyűlése.
A „Salgótarjáni Szent Erzébet Róm,
Kat Nőegylet" áldásos munkájának szem
léjét tartotta meg november 21-én, a múlt
vasárnapon.
Délelőtt 10 órakor ünnepélyes éne
kes, zenés nagymisén vett réazt a nagy
számú* hivősereg. Majd 11 órakor a szeszegények felsegélyezése következett a
Katolikus Körben.
Délután 4 órakor a tagok s a ven
dégek rendkívüli érdeklődése mellett kez
dődött meg a XIV. évi közgyűlés a Bá
nya elemi iskolában. A megjelentek so
raiban láttuk városunk több előkelő ve
zető személyiségét is. Schreiner Jenőné nyitotta meg ked
ves szavakkal az évi közgyűlést, rövid
tájékoztatót adva az egyesület mostani
állapotáról. Bejelentette a tisztikar le
mondását. Aztán az uj tisztikar megvá
lasztása történt meg egyhangú helyeslés
sel, míg a Fővédnökök, Védnökök s
egyéb tiszteletbeli állások betöltőinek ne
veit újabb választás nélkül csupán fel
olvasták.
1
A tagok osztatlan bizalma Korompay Xajosnét emelte az elnöki székbe,
az igazgató pedig Ferencz István esperes
plébános lett. Mindkettőt küldöttség hív
ta meg a közgyűlésre s a belépőket
őázinte, szeretetteljes lelkesedés fogadta.
Ezután Ferencz István elmondotta
mély
átérzéstől sugall
székfoglalóját,
amelyben megkapőan fejtegette a Nőegy
let magasztos szerepét Salgótarján és
környéke társadalmi életében, a könyö
rülő jótékonyság gyakorlásával. További
kitartásra buzdította a Nőegylet minden
tagját a háború nyomorúságának enyhíté
sben, szent Erzsébet erőt lelkületének
nyomán*

A múlt évi közgyűlés jegyzőköny
vének hitelesítése után a társelnökök
alapos jelentéseit hallgatta meg a közgyű
lés. A gazdasági szakosztály tevékenysé
gét özv. Petonszky Lászlón*, a szegény
ügyi osztályét dr. Jénossy Ödönné, a ví-i
galmi szakosztályét Nagy Béláné, a ház
tartási osztályét özv. Vehovszky Istvánná,
a kézimunka osztályét Sey Tamásné is
mertette, sok gyönyörűséget szerezve az
elismerő tetszéssel nem fukarkodó köz
gyűlésnek. Valóban lüktető iramban fo
lyik a Nőegylet irgalmas szamarilánusi
hivatásának betöltése,
A közgyűlés folytatólagosan elfő
gadta a gondosan készült főpénztári jelentést s letárgyalta a jövő évre kidolgo
zott költségvetést. Tudomásul vette a
számvizsgáló bizottság jelentését is, vala
mint az 1944 évi munkaterv bejelentését.
A szólásra emelkedő dr. Figus Béig
főjegyző a város képviseletében dicsérő
hódolattal adózott *a Nőegyletnek, mely a
szeretet szellemében kitartóan épit, mia
latt a világháborúban örjöngő öldöklést és
rombolást szemlélhetünk Látható meghatódottsággal s általános tetszés közt jelen
tette ki, hogy tisztelője és támogatója lesz
fokozott mértékben, mint eddig, a Nő
egyletnek.
Végül a zárszó címén Molnár Gyu
la hittanár, h igazgató mondott lendü
letes beszédet. A Nőegyletet Sa’gótarján
Szivének nevezte, de arra kérte a tago
kat, hogy ne csak anyagi istápolásban ré*
szesitsék a szegényeket, hanem lelki vigaszt
is .nyújtsanak az arra szorulóknak.
A közgyűlés után családias teán
vettek részt a megjelentek.

Salgótarján,
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A magyar kereskedelem
A kereskedelemügyi

miniszternek kormány nagyarányú munkákat, amelyek

a költségvetési vitában elmondott beszéde között a legfontosabb az úthálózat.kiépj.

híven vázolja azokat a feladatokat, atne* tése, tatarozása, bővítése, ami egyébként
lyeket a magyar kereskedelemnek kell a háború ellenére sem szünetek Szükség
elvégeznie, valamint azokat a követelmé van a vasutak fejlesztésén kívül hídépí
nyeket, amelyeket hazai gazdasági életünk tésekre, nemkülönben az anyaghiány mi.
a termelő és fogyasztó közö*t álló és az att ma összezsugorodott gépjárműközleáruk elosztását végző kereskedelemnek kedésünk fejlesztésére. Fejleszteni,kell «
és a kereskedő személyével szemben tel* fokozott munkateljesítmények e'ő.tt álló
jes joggal támaszt. Szükséges ma ezeket posta és távbeszélőbálózatot is.
a kérdéseket tisztázni, mert a kereskede
Mindegekkel
egyenlő fontosságú
lem terén is szerepet kért és vállalt az
ettől a foglalkozástól távol álló keresztény • külkereskedelmi kapcsolataink megterem
magyar társadalmi réteg Közismert szak tése, további bővítése. Ma ugy a nyersa
kifejezés szerint őrségváltás volt a keres nyagbehozatal, mintha kivitel, nemkülön
kedelemben is és ez őrségváltás nem hoz ben a készáruk forgalma érthetően- csök
ta meg minden egyes esetben a várt és kent. Ezen a téren az átmeneti gazdál
kodás racionalizálásával egyidejűleg kell
joggal remélt eredményt.
a
kormánynak cselekednie.
A konjuktura csábitó varázsa keres
kedelmi tevékenységre ösztönzött olyano
Látjuk a kereskedelmi táréit költ
kat is, akik nem rátermettségük és szak ségvetésének az egész költségvetési ösztudásuk, hanem egyedül a hivatalos tá szegnek majdnem negyedrészére emelkemogatás reményében keresték a boldo deit számadásiból, hogy a magyar ke
gulást. Ez minden őrségváltásnak a vele reskedelem anyagi ás erkölcsi színvona
járója. De csak ideiglenes és komolyan lának emelése az átmepetgazdálkocíás he
aggoda ómra nem ad okot. A kereskede lyes megszeevezésép kívül elsőrendű fel
lem talajában is csak azok a rátermet adata a kormánynak. Kitűnik ez a keres
tek tudtak meggyökerezni, az alkalmatla kedelemügyi miniszter beszédéből is, aki
nokat kiselejtezi az élet. Ilyen folyamat világosan jelölte meg áruforgalmunk fej
nálunk is megindult és már csak azért lesztése terén követendő utat. És mni^or
sem mondható aggasztó tünetnek, mert kereskedelemről, helyes áruforgalomról,
szemben á.l vele az a tény, hogy az uj vasúti, közúti, hajózási közlekedésről be
kereskedőnemzedék túlnyomó nagy szá szélünk és ezekre vonatkozó számada
zaléka minden tekintetben bevált.
tokát, beruházási terveket hallunk, egy
pillanat
i sem feledkezhetünk meg a tár
A kereskedelemügyi miniszternek
az a kijelentése, hogy távol akarjá tarta ca szociális faiadatairól.
ni a kereskedelemtől a nem kívánatos
elemeket, bizonysága annak, hogy a kor
mány nemcsak iranyitia és támogatja a
tisztes kereskedő munkáját, hanem őrkö
dik a kereskedők értéke fölött is, ame
lyet a kereskedelmi és ipirkamarák fe
gyelmi jogkörének kiterjedésével is biz
tosítani kíván.
A hangsúly egyébként éppen ugy,*
mint a földmivetés terén, a kereskedelmi
területen is az átmeneti gazdálkodáson
van Egyik főszempont az erre voatkozó
kü önböző tervek kidolgozásánál a mun
kanélküliség ellent védekezés, munkaalmák teremtése a háború utáni időkre.
Elsősorban a közlekedés terén tervez a

A miniszter kijelentette, bog^ ezek
a feladatok jelentőségben.szintén a legel
ső kategóriába tartoznak. Százezrek hQét
és jólétét érinti itt a szociá is gondosko
dás És ebben nincs semmi hiány.. Azzal
a végső következtetéssel, értékeljük tehát
a kereskedelemügyi kormányzati vonal
vezetést, hogy az kiterjed mindenre, amit
a nemzet érdekében figyelembe kell vénni. Bizhatunk tehát abban, hogy a' nem
zeti kereskedelem helyt fog áliani akkor,
amikor a békegazdálkodásra való átme
net lebonyolítása lesz a feladata és.helyt
áll később akkor is, amikor már megszű
nik a konjuktura és a rátermettség lesz
az egyetlen tényező, amely'ől a siker függ.

A „Közellátási Értesítő “ legutóbbi
száma a következő rendeleteket
tartalmazza:
A m Mr közellátásügyi miniszter
17100.1943. K fii számú rendelete

56 3001943. K. M. számú rendelete

az 1943 évi termésű burgonyakertienyitő
és keményitőtermékek legmagasabb gyári
a vámtarifa 874 tételszáma után felsorolt
és nagykereskedői eladási árának nuegákerékpárok és kerékpáralkotórészek, to
lapitása tárgyában.
vábbá kerékpárok és kerékpártartozékok
A
m.
kír.
közellátásügyi miniszter
legmagasabb eladási árának megállapítása
46
600
1943
K. M számú rendelete
tárgyában.
á szárított zöldségek és lőzelékek • legma
A m Mr. közellátásügyi miniszter gasabb árának megállapítása tárgyában.

Pedagógusok.
Kállay Miklós miniszterelnök egyik
nemrégen elmondott beszéde, s a törvény
hozás Házának kultusztárca költségvetési
vitája méltó módon emlékezett meg a
magyar tanítói és tanári karról, mely al
kalommal az „Uj Magyarság" — „A nem
zet napszámosai" címen irt vezércikke
foglalkozik a jelentős' eseményről, ugy,
ahogy már régen írtak magyar pedago
gusokról.
Végtelen örömére szolgál a magvar tani
tói és tanári karnak az a velük való tő
rődés és gondoskodás, mely végre bosszú
várakozás után méltókép foglal állást a
nép nevelői meU’tt.
Ha valaki, ugy r magyar tanítói és
tanári kar van hivatva arra, hogy hazá
jának sziklaszilárd jellemű, hűséges és
nemesen gondolkozó honpolgárokat ne
veljen. A magyar pedagógus évról-évre
fáradhatatlan, gondos óa lelkiismeretes

munkával áll a nemzetnevelés szolgálaté'
bán. Emberfeletti idegmunkát végei és
sokszor igen sok
nehézségei küzdik
anyagi gondok és bajok közepette, síái
egyéb kötelező elfoglaltság mellett tanít és
nevel minden legkisebb zokszó nélkül, •
mindezért cserébe nem is kivin mást,
mint minden téren való megbecsülést a
Társadalom részéről.
:
Becsülje és tisztelje a pedagógust
minden magyar ember, bárki Is legyen
az, s ha akadna olyan ember, aki leki
csinylő és lenéző szemmel tekint a nem
zet napszámosaira, ugy az gondoljon via
sza a múltba, s vegye sorra tanítóit'é«
tanárait, akik megtanították őt, az első
betűkre és szavakra, az írásra áí olvS'
sásra, Istenének, Hazájának és Születnék
a tiszteletére, embert faragtak belőle és az
Ő gyermekeit is tovább tanítják Ót neve
lik, hogy apjukho* méltókká vállfának,

Salgótarján,
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A magyar tanító és taoárember min*
denkcr% megkövetelheti a neki méltán ki
.járó tiszteletet.
Kis tanyák, falvak és városok em
berpalántáinak ezrei kerülnek évről evre ki
a magyar pedagógusok kezei alól, hogy
tovább nevelődjenek a nemzet szolgá
latára.'
#
Ma már mindenki nagyon jól tudja,
bogy a magyar népnevelői kar az iskolánkivtil is milyen sokoldalú munkát vé*
géz Áldásos és megfizethetetlen munka ez.
A magyar pedagógus kar mindezen eré
nyek mellett vis csak a kevésbé megbecsült
és anyagilag is gyengén támogatott közbiva’alnok szerepét tudta mindezidáig be
tölteni.
Végre mind többet és többet hang
zik el szó a magyar tanítói es tanári kar
helyzetének és tekintélyének emelésétől

az illetékes helyekről.
k
Kezdik jóvátenni az eddigi mulasztá
sokat, figyelembe veszik panaszaikat, sé
relmeiket és mindezeket orvosolni igye
keznek. A magyar pedagógus kar türe
lemmel vár, — mint tette ezt eddig is,
— mert tudja, hogy el fog érkezni az az
idő, amikor a háború vérzivataros évei
után ismét egy, a régmúlthoz hasonló
dicsfény fogja körülövezni a magyar ta
nító és tanár nevét, szeretve és megbe
csülve mindenki által.
A magyar pedagógus tekintélyének
emelésével és munkájának a megbecsü
lésével, egy szerény, jellemes, és kitartó
an szorgalmas h npMgárt jutalmaz meg
mindenki, aki barátságos kezet nyújt felé
és meleg szívvel öleli magához a tanítás
és nevetés örök apostolát.
(V )

A város
közönsége figyelmébe!
;'Az ország elsőrendű szükségleteinek
biztosítása egyik leglényegesebb feltétele
á belső front szilárdságának s igy ennek
érdekében tett intézkedések nem az egyé
nek t zaklatását, ha lem az Összesség léi.
érdekeinek megvédését szolgálják. Mit
érne?'mind az a sok hősi-á dozat, amelyet
fiaink a harctereken hoznak a hazáért,
mit érne a tengernyi könnv, amelyet hoz
zátartozójuk hulajt azért, bogy megvéd
jék hazánkat és érdekeit és mit érne az
a sok szenvedés, amelyet viselnünk ke<l
egy ^boldogabb jqvö reményében, ha cé
lunk elérese előtt összeomlana újból a
belső arcvonal és az ország ellenségeit k
prédája lenne. Belöiünk hiányzik a fegye
lem, mi nem tudjuk, vagy nem akarjuk
megérteni, hogy mindnyájunk közös ér
dekéért az egyénnek áldozatot keli hozni
és ‘tehernek tartunk minden intézkedést,

amelynek teljesítésére pedig önkéntes el
határozással is vállalkoznunk kellene

intézkedése> egyetlen egy célt szolgálnék,

hogy mindenki hozzájuthasson ahhoz a
létfenntartáshoz szükséges minimális
mennyiséghez, amelynek biztosítása mel
lett lehet mindenkitől élvárni és meg
követelni, hogy a nemzettel szembeni
kötelességét hűséggel és hiánytalanul
teljesítse.
Abban az elgondolá-ban, hogy kö
zönségünk figyelmet reá lehet irányítani
a magunk kicsinyes érdekeit messze túl
szárnyain, mindnyájunk létét, boldogulá
sát biztosító közérdekre és bízva abban,
hogy ennek meglátása népünket fegye
lemre indítja, kérek mindenkit, legyen
hűséges, áldozatkész munkálója a magyar
jövőnek és eddig elmu'asztott kötelessé
gének önkéntes elhatározással pótlólag
tegyen eleget. Ennek lehetővé tétele ér

dekében biztosifőm, hogy

mindazok,

akia az akár mar
levágott,
akár még birtokukban lévő be nem
jelentett sertést legkésőbb december 4-ig
bejelentik, a rendeletekben előirt köte
lezettségeket pótlólag teljesítik, mentesül
nek minden megtorló intézkedés és felje
lentés fo>va(patba tételétől.

Kibúvót keresünk minden köie ezettseg
teljesítése alól, mert mindig csak a ma• gunk kicsinyes, önző, egyéni érdekét lát
juk; és • nem vesszük észre a nemzet, az
rösszesség érdekeit. Ha valaki az egyéni
érdékeit alárendeli a közösség érdekeinek
Akik azonban nem hajlandók az
akkor ezeket az sp ó á dozatokat készsé összesség kárára lévő egyéni érdekei
gesen és örömmel kell
jesiteni, mert ket a közérdek alá vetni, nem hajlan
hiszen ezek mentették meg eddig orszá dók mindnyájunk érdekében fegyelme
gunkat a romlástól és ‘ezek biztosították zeft magatartási tanúsítani és áldoza
eddig hogy otthonainkban békésen, Há
tot hozni, a határidő lejárta után a
borítatlanul élhetünk.
rendelet
teljes, szigorával kívánunk jel
I Az önzés, az egyéni érdék előteré
lépni Így parancsolja azt a nemzet léte,
be ’ tolásának mintapéldáját adta a legu
tóbl) Salgótarjánban megtartott sertés ösz- mindnyájunk békéje, nyugalma és igy
parancsolja ezt az áldozatokkal megváltott,
szeirás a- fegyelmetlenségűnk intő és fi
kiérdemelt boldogabb magyar jövendő.
gyelmeztető példája, amelyet a közönség
dr. Figus Illinyi Béig
az új sertés rendelettel kapcsolatban ta
főjegyző.
núsított, elfelejtvén azt, hogy azok az

Hírek és különfélék

vékeny munkásságot fejtettek ki. Most
hogy életük ily nevezetes határkövéhez
érkeztek, szívből kívánjuk, bogy még so
káig éljenek családjuk tagjai, valamint
tisztelőik örömére.

FELHÍVÁS. Vasárnap, november
Kitüntetés átadás Vizslás köz
28-án délelőtt negyed 12-kor esküszik fel
ségben.
Bensőséges ünnepség kereté
a nemzeti zászlóra és államfőre az ifjú
honvédség — Mindenkit magyar test ben történt meg f. évi november 14 én
véri szeretettel meghív a varos polgár I Sándor István vizslási volt községi biró
ki:íin<eh>sének átadása, akit a Kormányzó
mestere.
Ur ö Főméltósága több, mint öt évtizeden
■ ; Aranylakodalom. Laun Ferenc
és -neje Daubner Mária, néhai Doroghy
Daubner Samu, hopvédaltabornagynak.
a 10 és 16 os honvédek egykori parancsnokánhk egyetlen éietbenlévő testvérhuga
november 18 án ünnepelték meg házas
ságuk 50 éves évfordulóiéit A jelen eg
Nagybátonyban élő házaspár a közeli Maconka község templomában adott hálát az
egek urának a ritka jubileum megéréseért
amikor is Madarász Jenő nagybátonyi plé
bános szentmise keretében magas szárnyalááu beszéd kíséretében áldotta meg a ju
bilánsokat. Az Ünnepi áhítatot nagyban
emelte Tóth István igazgató-tanító kiváló
orgonajátéká s a tanulógyermekek 4 szó
lafnu, gyönyörű szent éneke. A jubiláns há
zaspárt sokán ismerik Salgótarjánban és
kórnyékén, hiszen közel 40 esztendeig
laktak Salgőbányán, hol ugy a katolikus
hitélet, valamint társadalmi téren Igen te

3. oldal

özeledik
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a húzás napja : december 3.

ÁLLAMI SORSJÁTÉK
Egész sorsjegy

Meghívó. A Református Lorántffy
Zsqzsnna Nőegylet szeretettel meghívja
városunk nemessztvű közönségét a de
cember 4 én délután 3 kor a Hirschgyár
étkezdéjében megnyíló tárgysorsjátékkal
egybekötött jótékonycélu karácsonyi vá
sárjára Értékes és szép tombola tár
gyak, kézimunkák, ízléses büffé és ita
lok várják a vasár látogatóit,
,
Katolikus Diákotthon. A Kato
likus Diákotthonok javára, a salgótarjáni
Főplébánia területén (Baglyasalja és Zagy
varóna is) meg ártott cyüjt^s eredmenye:
2888’99 pengő. — Nagyobb adományok
a következők .* S K. B
alkalmazottai
együttesen 400 pengő, Szf. Erzsébet
Nőegylet 200 P, starjáni üveggyár alkal
mazottai 120 1, S'arján megyei város
adománya 100 P. Egyszáz pengőt adott
még: Rkat. O vasékor, slaqáni Takarék
pénztár, Ferencz Ltván. 50 pengőt a sal
gótarjáni Népbank
40 pengőt Hanák
Fehér Alajos. 20 pengőt adott: O. K. H.
helyi intézete, Csömör Mátyás. 12 pengőt
adott Pintér János. 10 pengőt adlak a
következők .- Hangya divatüzlet, Hangya
Szövetkezet, Ender Istvánná, Leh^czky
Martomé, Mihályi Antal, Saigoné, Varga
Sándorné, Jancsik Búa, v. Donászy Gvőzőné, Váray Rezső, Kovács András, Kunta
Ervinné, Winhardt István, Teleki Ferencné,
Harg ta Karoly, Sütő Imréné, Nagy Sán
dor, Kovács I.aío*, Ponyi Sándorné, Ko
vács Gyula, Mayer Vilmos, dr. Tobola
Nándorné, Galbács József, v. Majoros
Palné, Szlobodnik Fülöpné, L'chtner An
talié, Mateidesz József, B 'ltos Tibor,
Porszász János, Gá$pár József, N N A
843 adomány végeredménye : 2888 pengő
és 99 fillér Isten fizesse meg a nemes
szivek adományát s a buzgó gyűjtők
apostoli .fáradságát I

Karácsonyi kiállítás és vásár.
December 11 12-én az acélgyári Olvasó
egylet nagytermében
ezévben sikerül
megrendezni az Evangélikus Nőegvlet és
Leányegylet kiál'itását és vásárját, ame
lyen a szokásos tea, virsli, sütemény és
egyéb ráadás fogja színezni a szebbnélszebb kiállítási tárgyakat, melyek mérsé
kelt ármegállapítása bár nagy gondot
jelent; de minden bizonnyal ezúttal is
sikerülni fog.

4

P,

fél

2

P

és Esti Újság) terjesztői fogják árusítani
célszerű a könyvet ezen lapok elárusítói
nál már most előjegyeztetni. A könyv
ára 3 10 I*. lesz.
/

Rendőri hirek.
A m. kir. rendőrség salgótarjáni ka
pitányságának rendőri büntetóbirája Deák
Márton napszámost 5 P (2 nap), Nagy
Györgyné sz. Adorján Mana gyarimun*
kas ne jét 10 P (2 nap), Selmeczi Jánosné
sz. Godó Margit üvegfúvó nejét 10 P (2
nap), Lempohner Rezső üvegcsiszolót 5
P (2 nap), Farkas József gyárimunkast 4
P (2 nap), Rokita József üvegfúvót 5 P
(2 nap), Henyel István cipészsegédet 10 P
(5 nap), Zűrök Valéria háztartásbelit 10
P (2 nap), Máriusz György köztisztasági
vállalkozol 15 P (3 nap), Radics Margit
háztartásbelit. 10 P (5 nap), Horváth Fe
renc kőmüvessegedet 6 P (3 nap), Radics
Jé nos gyárimunkast 20 P (5 nap), Bartha
Helén gyarimunkássnőt 6 P (2 nap), és
Deutsch Jenő rabbit 20 P (4 nap) pénz
büntetésre es Bangó Giga foglalkozás nél
külit 10 napi elzárásra ítélte, mert a la'
kasbejelentesi
kötelezettségüknek nem
tettek eleget.
Méhes Péter szabósegédet 10 napi
elzárásra ítélte a lakáskijelentési kötele
zettségének elmulasztása miatt.
óchveilzer Ignác kereskedőt 15 P
(3 nap), Nagy Sándorné háztartásbelit 10
P (2 nap), S.epessy László gyári munka
vezetői 20 P (5 nap), Kianicai Gyula
gyárimunkast
10 P (5 nap),
Petik
István napszámost 10 P (5 nap), Deák
Sándor fuvarost 40 P (8 nap), Szabó Jótsefné sz. Adorján Mária háztartásbelit 15
P (5 nap), özv. Újlaki Ignácné sz. Nagy
Maria dohanyárust 15 P (5 nap), özv,
Hegyi Istvánná sz. Csatlós Erzsébet takanlonőK 10 P (2 nap) és Galgóczi Deák
János magánzót 25 P (5 nap) pénzbün
tetésre itelie, mert mint háztulajdonosok
az előirt belüsoros nyilvánta'főkönyvet
beszerezni illetőleg vezetni elmulasztották,

Tudja=e ön...?

Az evangélikus egyház orszá
... hogy a világ legnagyobb könyve
gos
gyűlései
dec. 1 3 án lesznek Buda
át kifejtett községi elöljárói munkássága
a
bécsi
dominikánusok templomában van?
körül szerzett érdemei elismeréséül a pesten, amelyekkel kapcsolatban az egy
A tönyv 1424-ből szárma7Ík és a domi
házi
egyes,
is
megtartják
tanácskozásaikat.
Magyar Bronz Erdemkereszttel tüntette ki.
nikánusok kriptájában nyugvó halottak,
Az ünnepi Istentisztelet során Márkus
Talált tárgy. Salgótarján m. város jegyzékét tartalmazza. Külsőleg hatalmas
Lajos esperes-plebános bensőséges sza területén pénz találtatott. Igazolt tulajdo
szekrényhez hasonlít, lapjai négy láb ina*
vakkal emlékezett meg a kitüntetett volt nosa a rendőrkapitányságon a hivatalos
gas és három láb széles pergamennel be
községi biró érdemeiről, kiemelve a köz órák alatt átveheti.
vont íatáblák, melyek vasékeken forog
érdekében kifejtett önzetlen és odaadó
nak.
Mussolini
elfogatása
és
kisza

munkának értékét és jelentőségét. Isten
.. . hogy miért szaladnak a frissen
tisztelet után az ünneplő
kö badítása A közeli napokban a Stádium
zönség a községházára vonult, ahol a lapok kiadásában megjelenik Mossolini- kikelt cúrkék anyjuk után ? A legtöbb
díszközgyűlés keretében Tóth József fő nek az olasz nagynevű Ducejának érdek- ember a. kérdésre azt a feleletet adná, hogy
jegyző üdvözölte a kitüntetettet, majd dr. feszitő regénye könyvalakban. „A Palazzó azért mert ösztönösen anyjukat látják
Mattyasovszky Kamill járási főszolgabíró Veneziától a Gran Sas»oig" Mussolini benne, az álla lélektan azonban megálla
Ünnepi beszéd keretében átnyújtotta Sán fogságának és kiszabadulásának érdekfe pította, bogy a csirkék mindig az után
dor István volt községi bírónak a leg szitö és hiteles megírása az egész világon szaladnak, akit vagv amit e'őszÖr meg*
felsőbb helyről jött kitüntetést kiemelve érdeklődést váltott ki. Miután a könyv pil áldottuk. A természetben ez természe
csak korlátolt mennyiség készül tesen rendesen a tyuk, amely kiköltütlé
a kitüntetésnek jelentőségét s méltatva az ből
flnnepeltnek öt évtizeden át, a község és könyvkereskedésekben a könyv nem őket, ha azonban a csirkék a kötőgép
érdekében kifejtett alkotó önzetlen és oda lesz kapható — mert azt kizárólag a Stá ben látják meg a napvilágot, azt fogjak
dium-lapok (Függetlenség, Uj Magyarság követni, aki a gépből kivette őket,
adó tevékenységét.

A MUNKA

4 oldal

Felhívás
a magánháztartásokhoz
A háború ötödik évében részben
ax anyaghiányra, részben a megnövekedett szükségletekre tekintettel elkerülhe
tetlen á villamos energiával és a gázzal
való fokozott takarékoskodás.
Felhívja ezért a minisztérium a ma
gánháztartásokat a villamos energiával és
a gázzal való legmesszebbmenő takaré
kosságra. Ne fogyasszunk feleslegesen vil
lamos energiát és gázt I Nevezetesen : a
helyiségek világítására nem feltétlenül
szükséges égőinket kapcsoljuk ki, nagyobb
égőinket kisebbekre cseréljük fel és gon
dosan ügyeljünk arra, hogy azokat a he
lyiségeinket, amelyekben' senki sem tar
tózkodik, ne hagyjuk megvilágítva és
egyébként, is a legnagyobb figyelmet for
dítsuk a villamosenergiával való takaré
kosságra. Gázfogyasztásunkat is a lehető
legkisebb mértékre korlátozzuk.
A minisztérium elvárja a közönség

től, hogy amikor a kormányzat a hivata
los lap f. hó 17-i számában megjelent
kormányrendelettel kényte'en volt az öszszes ipari, kereskedelmi és mezőgazda
sági üzemek, sőt az összes hadiüzemek
villamos energia- és gázfogyasztását is
korlátozni, ennek a felhívásnak minden
ki önként tesz eleget. A minisztérium
utasította az energiát szolgáltató vállala
tokat annak szigorú ellenőrzésére, hogy
a fogyasztók eleget tesznek-e ennek a
felhívásnak. Ha az ellenőrzés azt állapí
taná meg, hogy a felhivás nem vezetett
eredményre, a minisztérium a magánház
tartások villamos energia- és gázfogyasz
tása tekintetében is a legszigorúbb kor
látozó rendelkezéseket fogja élelbeléptetni és a rendelkezések megszegőinek meg
büntetésből és a fogyasztásból kizárásá
ról is gondoskodni fog.

Salgótarján,

Az egész mérkőzésen a hazai csapat
volt a többet támadó, akár féltucat gól
lal is nyerhetett volna. A gólokat Szebehelyi (2) és Mester lőtték. Jól játszott a
SSE bői • O áh. Szabó II, Takács és
Mester, az OVTK ból Tóth, Csanya és
Farkas.

NB. III. osztály.

HVSE—SBTB II. 1:1
Hatvan. 800 néző.
Vezette : Deák.
A mindvégig erős iramú mérkőzésen
igazságos eredmény született. Góllövő:
Pogonyi, illetve Puskás.

Kiszolgáló leányt,
aki fűszer és csemege szakmában

Cím a kiadóhivatalban.

Használjon Szűcs-féle BUBI arcszeszt,
amely megszünteti pattanásait
és az arcbőr zsír.osságát!

Szeplős, májfoltjai vannak?
Használja Szűcs-féle Hámlasztó kenő
csöt, amely arcát fehérré és
bársonyossá teszi!

Kapható:

Szűcs Róbert
„Magyar Korona" gyógyszertárában!

SPORT
A Ferencváros legyőzte a SalBTC-t.
Ferencváros—SalBTC 5:2 (3:0)
Üllői-ut. 8000 néző.
A két csapat összeállítása a követ
kező volt:
Ferencváros:
Csikós — Rudas,
Tátrai —- Sárosi HL, Kéri, Nagy II. —
Sípos, Kiss, Polgár, Sárosi dr., Lukács.
SalBTC: Nádasdy — Váradi, Kiss
—- Szabó, Debreceni, Bognár — Kanyó,
Cauberda, Vincze, Laczkó, Trenka.
A Ferencváros első gólja a 10
percben esett Sípos lövéséből. A máso
dik gólt a 23. percben Polgár rúgta mint
egy tíz méterről. A SalBTC támadásai
eredménytelenek maradtak. A 42. percbén
Kiss dancsolja Lukácsot és Sárosi Béla
35 méteres szabadrúgása védhetetlenül
vágódik be /a kapu jobbsarkába. 3:0-ás
vezetéssel Végződik a félidő.
A második félidő elején mindjárt
támadólag lép fel a SalBTC, aminek
meg is lesz az eredménye, A 3 percben
Kaayó szépen elhúz Tátrai mellett, aki
nek beadása Trenka fejére száll és véd
hetetlenül fejeli Csikós hálójába a labdát.
A SalBTC nyomása állandósul, a 10. perc
ben Vincze gólt is ér el, de a játékvezető
érthetetlenül nem adja meg. Ha megítélte
volna másképpen alakult volna a mérkő
zés sorsa, de hát... Majd a Ferencváros
jön föl egy ideig támadásaival, változatos
lesz a játék, ebben a játékrészben a Sál
BTC lesz a többet támadó, de semmi
.itn sikerül. A 32, percben mégis JfaFe-

Vezette: Újvári A.
rencváros ér el gólt Lukács lövéséből'
majd a következő percben is ő a gólszerzőMár 5:1-re vezet a Ferencváros. A 44.
percben Trenka beadását Rudas kézzel
fogja meg a büntetőn belül és a 11-est
Csuberda lövi Csikós hálójába. 5:2 re
csökken a Ferencváros előnye. Még egy
Ferencváros támadás következik és vége
a mérkőzésnek.
A szögletarány 6:3 volt a Ferenc
város javára.

Mindvégig élvezetes mérkőzés volt,

a Ferencváros győzelme túlzott, nem volt
ennyivel jobb.

Balatonfenyvesen
v i 1 1 a -t e 1 e k eladó
Cím a kiadóhivatalban.

Az ipari növénytermelők
olajipari erötakarmány
helyett korpát kaphatnák j
Az ipari növényeket termelési szer,
ződéssel termelő gazdák számára; a kor
mány jelentős mennyiségű olájtaagdarát,
illetőleg olajpogácsát juttat' vissza. A. nö
vényi oiajgyárak azonban, amelyek az
o’ajosmagvak egész évi feldolgozására
vannak berendezkedve, az olajipari erőtakarmányokat nem tudják teljes mennyi
ségükben már a tél folyamán visszajuttatni
a gazdálkodókhoz, holott az erőtakarmá
nyokra a gazdáknak leginkább ekkor van
szükségük.
.
•
•
A szerződéses olajmagtermelők erő‘
takarmányjárandóságának gyorsabb’ kielé
gítése érdekében most a közellátáyügyi
miniszter korlátolt mennyiségben- korpát
bocsátott a földmivelésügyi miniszter ren
delkezésére, amelyet a gazdák
Magyar
Mezőgazdák Szövetkezete utján -olajipari
erőtakarmányjárandóságuk helyett meg
kaphatnának. A korpacsere tekintetében
a Fut ura körlevélben tájékoztatja az ér
dekelt szerződéses termelő gazdikat. A
gazdákra nézve természetesen neai kö-

Mit szabad szállítani Buda
pestre ? Lisztet csak azok vihetnek Bu
dapestre, akik gabonát termeltek vagy
pedig természetbeni járandóság címén
(haszonbér, munkabér) fejében gabonát
kaptak és -vámőrlési jogosultsággal ren
delkeznek. A liszt szállításához a feladá
si hely szerint illetékes községi elöljáró
ság által kiállított szállítási igazolvány
szükséges. Zsírt Budapestre vinni csak
a feladási hely elöljárósága és az Élelmi
szerjegy Központ. Termény és Szállítási
Igazolvány Osztálya által kiállított két
szállítási igazolvánnyal szabad. Ha szállí
tás postán történik, elegendő a feladási
hely elöljárósága által kiállított szállítási
igazolvány egymagában is. Tojást kézi,
podgyászban szabadon lehet Budapestre
telező, hogy erőtakarmányjárandóságuk
vinni, de legfeljebb 2 kilogrammot. Ugyan
helyett korpát fogadjanak el. A csere tehát
csak 2 kg tojás postán is küldhető Bu
csak azoknál az önként jelentkező gaz*
dapestre.
dáknál lehetséges, akik állataik etetésére
jobban szeretik a korpái használni, vagy
ezt jobban tudják értékesíteni, mint az
olajipari erőtakarmányokat és ezért in1
kább elfogadják a korpát a legközelebbi
hetekben, mint az olajipari takarmányokat
a tél végén, vagy a tavasz folyamán.
Illetékes helyről felhívják a gazda
közönség figyelmét* erre a csereakcióra
azzal, hogy az erre önként jelentkező
gazdák hatósági áron ugyanolyan menynyiségü korpát fognak kapni, mint ami
lyen mennyiségű olajipari erőtakarmányra
volna igényük a beszállított olajosmagvak
után. A korpakészlet rendelkezésre áll;
a jelentkezés után, amíg a rendelkezésre
Az olajosmagvak beszolgál álló készlet lehetővé teszi, .nyomban ki
tatásának határideje. Az olajosmag lehet szolgáltatni a gazdáknak a korpát
vak közül á tökmag, dohánymag, vala szemben az olajipari, erőtakarmányokkal,
mint a vadrepcemag beszolgáltatási ba amelyeket csak fokozatosan, ax olajos
tárideje 1944. április 15. Az összes egyéb magvak feldolgozásának üteme szerint
olajosmagvakat 1943. november 30-ig keli tehet a gazdaközönség rendelkezésére
valamelyik vásárlásra jogosított kereske bocsátani.
dőnek megvételre felajánlani. A novem
ber 30-i felajánlási határidő mind a ter
melési szerződéssel, mind pedig a szaba
don termesztett olajosmagvakra vonatko
zik, mert a fennálló rendelkezések ér
telmében az 1943. évben termelt összes
olajosmagvak beszolgáltatása kötelző. A
termelő 1944. évi vetőmagszükségletére
csak a rendeletben megszabott mennyisé
geket tarthatja vissza. A rendelet továb
bá a termelőnek és annak, aki haszon
bér, részkereset, vagy munkabér címén
természetben kap olajosmagot, háztartási
szükségletére személyenként 5Q kg. nap
raforgómag, vagy 40 kg, tökmag vissza
tartását engedélyezi. A nyilvántartó ható
ságok nemcsak a buzaegységekben ki
számított beszolgáltatási teljesítményt, ha
nem az olajosmagvak kőtelező beszolgál
SALGÓTARJÁNI
tatását is szigorúan ellenőrzik.

Támogasd a
Vöröskeresztet 1

Apollo

NB. II. osztály

A SSE második helyen végzett

SSE—OVTK 3:0 (3:0)
Salgótarján. *

Vezette: Szlavkovazky

SalgSE: Oláh

Nyomatott: „A MUNKA” -nyomdában Salgótarján.

Válóczi, Szabó II.

27

— K'eiban, Takács, Mester — Tóth,
Tóbiás, Szebehelyi,* Szabó I., Bártfai.
OVTK: Tamási — Tóth, Babos —
Csanya' Löffler, Kálmán — Belányi, Far
kas, v. Hamar, Ánocskai, Majercsik.

gyakorlattal bí-*, azonnalra felveszünk

Pattanásai vannak?

1943 nov.

Tartsuk be szigorúan
a légvédelmi előírásokat.
'8H»MMMMMMMMMBMMMMMBM^MMM

mozgÓ

November 27 töl 29-ig

Szabadság vagy halál
November 30 tói december 1 ig.

A hét víg özvegy
Nyomdatulajdonos: Végh Kálmán.

