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Előbb az volt a kifogás a
Gömbös-kormány ellen, hogy min
dent fel akar forgatni, még a par
lament munkarendjét is, mostaná
ban pedig az, hogy a kormány
tagjai csak beszélnek, de nem
cselekszenek, a törvényhozást se
foglalkoztatjuk eléggé, ugy maradt
és marad minden, ahogy volt. És
ezt szavalják, szűnni nem akaró
hanglendülettel, ezt verklizik nyi
korgó meghatottsággal reggeltől es
tig, sőt azután is, népgyülésen,
tagavató pártszombaton, diszkortesvacsorán, mert hátha lesznek, akik
elhiszik, aki meg el nem hiszi, az
ne örüljön az életének!
Hogy a parlamenttel kezdjük:
valóban az-e a törvényhozás fel
adata, hogy szakadatlanul, lélekzetfogytáig gyártsa a törvényeket, az
újabb és újabb paragrafusokat,
amelyek között a közönség is, a
törvények végrehajtására hivatott
minisztérium is csak, üggyel-bajjal
képes eligazodni? A törvénygyár
tásnak ez a tulprodukciója világ
szerte szünőfélben van. Nem azért,
mert kinyomozták, ami úgyis köz
tudomású, hogy vannak népek,
amelyek jóformán, törvénykönnyv
nélkül, vagy legalább, aránytalanul
kevés törvénnyel is imponáló fe
gyelmet és erkölcsi rendet tarta
nak maguk között, hanem azért,
mert rájöttek, és egyre többen ál
lapítják meg. hogy a paragrafusok
termelése olyan labirintust teremt,
amelyben nemcsak az iskolázatlan
tömegek, de a szakértők sem is
merik ki magukat, és, hogy az
élet ritmusát a parlamenti munka
nem mindig képes követni. A szo
ciális és gazdasági forrongásoknak,
a szinte máról-holnapra változó
külpolitikai helyzetnek e zürzava-
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ros korában, az állami élet irányí
tása a parlamentéből mindenütt
egyre inkább a kormány kezébe
kerül, amely nagyobb mozgékony
sággal alkalmazkodhatik a folyvást
módosuló viszonyokhoz és kell is,
hogy alkalmazkodjék, ha naprólnapra, esetleg károsan, késedetmeskedni nem akar. De ez távol
ról se csorbítja a parlament jelen
tőségét, mert igy, a törvényhozás,
fokozottabb figyelemmel fordulhat
azok felé a döntő kérdések felé,
amelyeknek megoldása, csakugyan,
érdemi feladatai közé tartozik.
De térjünk vissza a kormány
tevékenységéhez. Mit csinált és
mit csinál a Gömbös kormány tű
nődnek a politikai hasbeszélők és
azok a mindentudó doktorok, akik
mindig, mindent másképpen akar
nak.
Hát, például, — különösen, a
miniszterelnök nyilatkozataiban, a
minszterelnöknek az ország népé
vel való érintkezéseiben — bizal
mat, hitet adott a nemzetnek: ne
essék kétségbe, fényes jövendő
várja, ha együttérzéssel, egy aka
rattal, osztálykülönbség, felekezeti
különbség nélkül támogatja a kor
mány politikáját, amelynek célja
„a magyar nemzet megerősítése,
felvirágoztatása, a nemzet minden
tagja részére az elérhető legna
gyobb erkölcsi és anyagi jólét biz
tosítása". Ez ugyan se nem általá
nos adósságtörlés, se nem általá
nos adóelengedés, még csak nem
is ingyenes földosztás, de mégse
tessék ezt lekicsinyelni! Igen-igen
jelentős, vezéri cselekedet volt ez
hála Istennek, kétségtelenül, szá
mottevő eredménnyel, amit a ká
kán csomót kereső, mások bőrére
gavallér ezerholdas, baloldali nincs
telenek, maguk is kénytelenek el
ismerni.
De bizalmat keltett a Göm
bös-kormány a külföldön is; abban

,alz irányban, hogy itt, a Duna-Tjsza
mentén, Magyarországon, reális po
litikát követő, békereviziós törek
véseiben voltaképpen Európa bé
kéjét erősíteni akaró, dolgozni
vágyó, egészséges nemzet él, ame
lyet bátran támogathatnak, bátran
segíthetnek, az meghálálhatja még,
de meg is hálálja azt, ami jót vele
cselekszenek.
Mezőgazdasági kivitelünk fej
lesztése érdekében a minszterelnök
járt Rómában, majd Dollfuss oszt
rák kancellárral tárgyalt és e tár
gyalásának eredménye az osztrák
magyar kereskedelmi szerződések
módosítása, ami után a cseh-magyar kompenzációs egyezmény kö
vetkezett. Megkezdődött és folyta
tódik a kamatleszállítás. A mező
gazdasági hitelnyújtás kérdésében
bizonyos .engedményeket tett a
kormány. Rendelkezések történtek
a munkahiánynak inségmunkák ré
vén való csökkentésére. Feloszlat
tak néhány kartellt, olyat amely
a legkirivóbban működött. Útépí
tési kérdésekkel is foglalkoztak,
aminek közvetlen produktiv haszna,
immár, hamarosan mutatkozik. Ké
szülnek a racionalizálási törvény
javaslatok, amelyek egyszerűsítik,
gyakorlativá teszik a községi és
vármegyei közigazgatást és háztar
tást. A racionalizálást az egyes
tárgykörökben külön-külőn fogják
megvalósítani. Az első két törvény
javaslat, amelyen most dolgoznak,

Városunkban hosszabb idő óla tartó
frontharcos mozgalom az elmúlt vasárnap
fordulóponthoz jutott. Megalakult a Sal
gótarjáni Frontharcosok Főcsoportja. A
k. Kraft Aladár által kezdeményezett és
Csaszlava Gusztáv állal folytatott lelkes
előkészítő munkát egy szükebb körű
szervezőbizottság önzetlenül támogatta és
a vállvetett munka eredményezte a f. hó
15-én megtartott alakuló közgyűlést ahol

kimondották alapszabályszerűen a Főcso
port megalakulását. Hisszük, hogy e szer
vezetben csoportosult, nagy idők tanúi,
akik egykor a nemzeti eszmékért szál
lottak síkra és becsülettel megállták a
helyüket, akik most is a nemzeti eszmé
kért egyesültek, a ; társadalom lelkes
együttérzésében és minden irányú támo
gatásában részesülnek. A megalakulás
részleteit az alábbiakban közöljük.

tóttá fogát, meg kellett erősítenie lelkét,
ahogy atyja kívánta. Szive majd kicsor
dult a bánattól...
A pasa viaszsárga kezét kinos ne
hezen nyakához emelte s nagy fáradság
gal leoldotta az őseitől örökölt hamaylt,
reszkető kezével átnyújtotta fiának.
— Ebben a kis könyvben van az
élet és halál titka — suttogta elhalóan.
— Ha jól megy majd sorod, nyisd fel s
minden szava boldogságodat fogja növelni.
Ha szenvedés lesz osztályrészed, merülj
el igazságaiba, minden szó fájdalmadat
fogja enyhíteni s lelked könnyebb lesz a
légbeszálló sóhajtásnál.. .
Arszlán bég elvette atyja elgyen
gült kezéből a szent könyvet, szivéhez,
ajkához és homlokához érintette, majd
lassú mozdulattal nyakába fűzte. Mielőtt
azonban a hála első szava elhagyhatta
volna ajkát, Medzsid pasa sokat hánya
tott lelke Allah itélőszéke elé állt

— Tudjátok, hogy hadi szokás sze
rint mindenetek, amitek van, az enyém!
— szólt a foglyokhoz. — Vegyetek cl
tőlük mindent és rakjátok egy halomba.
A kótyavetyénél majd mindannyian ré
szesedtek a zsákmányból!?
A katonák nekiestek a védtelen ra
boknak, kikutatták őket s minden érté
kesnek látszó holmijukat elszedték. A
liszteket sem kímélték. Fogcsikorgatva
tűrték a méltatlannak látszó fosztogatást.
Mit tehettek ellene? Ez volt a hadi szo
kás és a kölcsönösségen alapult.
Arszlán bég szivszorongva leste azt
a pillanatot, amikor az őseitől örökölt
hamaylt megtalálják, önkéntelenül a nya
kához kapott, hogy megvédje. Ez a moz
dulat lett árulója. Az egyik vitéz odanyult, megérezte a bég ruhája'alatt a ke
mény tárgyat, erélyesen a tépett kaftán
alá csúsztatta kezét és letépte a vékony
láncon függő könyvecskét.
A bég arca eltorzult a lelki fájda
lomtól.
— Verjen meg Allah a dzsehenna
tüzévell mormogta.
Csabi Ákos meghallotta a halk han
gon mormolt átkot.
— Miért átkozódol? — kérdezte.
— Mint vérbeli vitéznek ismerned kell
a hadi törvényt, hogy mindened az enyém
és még fondorlattal sem tarthatsz meg
semmit, ha csak magaddal együtt meg
nem váltod tőlem!
A bég nem felelt. Mit is felelhetett
volna? Ki volt szolgáltatva kényre-kegyre
s ha Csabi Ákosnak ugy tetszik, minden
további nélkül meg is ölelheti.

— Nem értem, miért félted annyira
ezt a kis értéktelen holmit? — folytatta
a kapitány, 'megvetően nézve a köny
vecskét.
— Nem is értheted, hisz nem va
gyunk egy hiten. A keresztények nem
ismerik a mi szent könyveinket — Ezt
a hamaylt a mi családunk fiai apáiktól
örökölték, akinek első őse Omár kalifá
tól kapta. Ennek a könyvnek nagyobb
az értéke, mint a. legrégibb kardé, vagy
a legnemesebb paripáé ... Életemet ad
nám érte, hogy visszakaphassam.
Csabi Ákos halkan füttyentett a
a meglepetéstől.
jobban szemügyre vette a drága
könyvet és figyelmesen lapozgatni kezdte.
Minden lapján a Próféta egy-cgy tanítása
volt cira arab betűkkel felrajzolva. A
kapitány nem sokat érteti meg belőle, de
azt mindenesetre látta, hogy olyasmi ke
rült a kezébe, amivel újból megtöltheti
alaposan kiürült kincstárát.
— Ha oly nagy érték* tulajdoní
tasz neki, alkalmat adok rá, hogy viszszaszerezhesd. Ha zálogba lekötöd fogoly
társaid életét és kezeskedsz róla, hogy
visszajössz, szabadon eresztlck, mig a
magad, társaid és könyved váltságdíját
előteremted... Ha három hónap alatt
nem hozol háromezer aranyat, kivégez
tetem a foglyokat s könyved enyém ma
radi ...
Arszlán bég esdeklőcn nézett fogoly
társaira, akik némán bólintottak bele
egyezésük jeléül. A bég lehorgasztott
fejjel Indult útnak ...

Távolról elmúló égzengésként még
folyton beszüremlett az ütközet zaja. Az
oszmánok serege diadalmasan verte le a
szabadságukat féltő arabok legújabb kí
sérletét.
Minden fénynek megvan az árnya,
minden diadalnak véres az ára ... Mohammed szultán birodalma ebben az üt
közetben vesztette el legragyogóbb kin
csét, Medzsid pasát, a damaszkuszi válit.
Sátora kerevetén feküdt. Vérzett
mind az öt sebe. Lelke elszállóban volt
Allah hét ege felé... Mellette térdel
nemzetségének szemefénye, harmadik fia,
'Arszlán bég, akitől halála pillanatában
sem tudott megválni.
Messze északon, sok-sok napi járás
Egymásba kapcsolódik tekintetük,
várva azt a pillanatot, melyben Izralil nyira Damaszkusziéi, van egy ország, me
arkangyal elvezeti a pasa elmúló lelkét lyet az oszmanlik ugy hívnak: Üngürusz.
a jutalmazás és büntetés örök Bírája elé. Népe derék, lovagias és becsületes, de
— Az én percem elkövetkezett és átok nehezedik rája, idegen átok.
beteljesedett rajtam a Kizmet... Nem
Ebbe az országba vetette a sors
hagyok rád mást, mint becsületes nevet, Arszlán béget. Sok szép napot ért meg,
melyet oldalamon vívtál ki magadnak... harci dicsősége napról-napra gyarapodott.
Arszlánl... Ne feledd soha e nevet s Katonái rajongással emlegették, a budai
légy nemzetednek, hitednek oroszlánjai béglerbég fiaként szerette, ellenfelei pe
Sok kísértésnek leszel kitéve, hogy meg dig megbecsülték benne a bátor és lova
ingassanak, de neked erősnek kell len glás vitézt.
Egy kisebb csetepaté alatt fogságba
ned, hogy győzedelmeskedj minden ár
került Többi fogolytársával együtt Csabi
mány felett...
Arazlán bég nem felelt ösazeszori- Ákos kapitány elé vezették.

tisztán közigazgatási természetű:
a miniszteri hatáskörnek bizonyos
esetekre való szabatos körülírásá
ról és a közigazgatás gyorsításáról,
egyszerűsítéséről szól.
Tárgyalás, illetőleg előkészítés
alatt áll, egyebek közt, az orvosi
kamaráról szóló törvényjavaslat is,
aminek keretében, az orvosok pa
naszai nyernek méltányos rende
zést. És készül, természeten, lega
lább a mellőzhetetlen adatgyűjtés
keretében, a választójogi reform,
Készen van, és nemsokára a kép
viselőház elé kerül a rokkant-tör
vényjavaslat, a szőlő, — és gyü
mölcs — termelés érdekeit szol
gáló hegytörvényjavaslat, munká
ban van a hitbizományi reform is
és pedig a telepítési kérdés meg
oldástervezetével kapcsolatban, to
vábbá a nyugdijtörvénytervezet is,
amely harmóniába hozza az állam
érdekeit a tisztviselők érdekeivel.
Csak ugy nagyjából soroltunk
itt föl egyet-mást arra a kérdésre
való feleletül, hogy mit csinál a
kormány. Holott a minisztrek elé
kerülő temérdek instanciának ét
egyéb ügynek az elintézése szintén
sok időt lefoglaló, közérdekű, kor
mányzati munka! De ugylátszik,
nem is ez a kérdés és nemis az
fáj ott, ahol a kormány ellen való
gáncsoskodás-ból élnek, hanem az,
hogy miértnincs ennek a gáncsoskodó, passzív kritikának az or
szágban semmi viszhangja.

Frontharcos zászlóbontás.
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Vasárnap d. e. 11 órakor érkezett
meg a főtéri Állomásra az Országot Front*
harcos Szövetség két kiküldöttje: vitéz
Benedicty Imre ezredes és Rissányi Jó
zsef, emléklapos főhadnagy, reálgimn. ta
nár, akiket a frontharcosok lelkes éljenzés
sel és frontharcos köszöntéssel fogadtak. A
hősi emlékmű és a 25-ösök emléktáblá
jának megkoszorúzása után kocsikon
megtekintették városunkat, amikor is jól
eső érzéssel töltötte el a kísérőket vitéz
Benedicty ezredes azon kijelentése, hogy
kellemesen csalódott, mert ő eddig sok
kal fejletlenebbnek képzelte el a várost
és most egy virágzó szép várost talált.
Egy órakor a Róm. Kath. Körben köz
ebéd volt, ahol az első köszöntőt a Kor
mányzóra mondotta vitéz Benedicty ez
redes, majd Horváth László polgármester
helyettes a központ kiküldötteit köszön
tötte érzésteli szavakkal, amelyeket Ris
sányi József köszönt meg.

Leírhatatlan lelkesedéssel fogadta a
teremben lévő körülbelül 500 fronthar
cos a szónok szavait. Majd a tisztviselői
kar megválasztása következett A tisztvi
selők névsorát alább közöljük. Az egy
hangú lelkesedéssel megválasztott elnök,
Szente László kormánytanácsos beszélt
ezután a nála megszokott elragadó sza
vakkal összetartásra, egymás megbecsü
lésére szólitotta fel a bajtársakat, v. Be
nedicty Imre ezredes zarószavai után a
Himnusz eléneklésével végződött a lé-,
lekemelő közgyűlés.
A megválasztott tisztikar. Elnök:
Szente László. Társelnök: vitéz Korbás
Ferenc. Alelnökök: Tarnay Kálmán, Karatlur Antal. Vezetőtiszt: Csaszlava Gusz
táv. Titkárok: Egri Endre, Gyarmathy
Károly. Pénztáros: Nagy Antal. Ellenő
rök: Szathmáry Ferenc, Hlavnyay Alajos.
Intézőbizottsági tagok: Horváth László,
Réti Jenő dr., Gólián Rezső, vitéz MoDélután 3 órakor kezdődött a Kath. sonujvári Konrád, vitéz Donászy Győző,
Zdravics Béla, Lúgért Leó, Reguly Ár
Kör nagytermében az alakuló közgyűlés,
a magyar Hiszekegy elmondásával. Csasz- pád, Sztankovics János. Póttagok: Forgó
lava Gusztáv szervezőtiszt üdvözölte a
megjelenteket, majd pedig ismertette a
szervezkedés eddigi munkáját és öröm
mel állapította meg, hogy csupán Salgó
tarjánból az eddig beszervezett tagok
Gömbös Gyula minszlcrelnök má
száma kereken 400.
sodik dunántúli ulja alkalmával többek
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Antal, Győré Sándor, Obrincsák Ernő,
Cziglán János. Sajtóbizottság: Molnár
László, Döincr Géza, Kruntoiád Imre.
Póttagok: Holics János, Végh Kálmán.
Fegyelmi bizottság: dr. Istók Barna, dr.
Friedmann Ármin, vitéz Kovács Pál.
Póttagok: Fischej Ernő, Fabinyi József.
Számvizsgáló bizottság: Kovács Aladár,
Ligeti Imre, Hettich Péter, Bodó Lajos,
Bartos Tamás. Gazdasági bizottság;. Kralt
Aladár, Gaál Ferenc, Mihályi Antal. Pót
tagok: Balogh Béla, Ferencsik János. Jó
léti bizottság: Básthy László, dr. Vilmon
Gyula, Mayer Káróly. Póttagok: Alpár
Gyula, Vágó Péter. Vigalmi bizottság- Istók
Elemér, Hegedűs Gyula, Bollner Pál. Pót
tagok: Rapatyi Dezső, Völcker Ernő.
Sportbizottság: Nagy János, Tilger Károly
Kemenes József. Póttagok: Cz.irbcsz Ist
ván, Daku László. Az országos Nagyta
nácsba képviselők: az. elnök, a társelnök,
a vezetőtiszt. A vármegyei elnöki tanácsba
az elnök, a vezetőtiszt és Molnár László.
M. L.

Békés revizió.

Ezután általános
figyelem közt
mondta el szívhez szóló és az igazság
erejével lelkeket megkapó, meglepő szép
szerkezetével is hatásos beszédét Rissá
nyi József, a központ kiküldöttje. Lapunk
szűk keretei nem engedik meg, hogy a
szép beszédet teljes egészében közöljük,
azért csupán a főbb gondolatok megem
lítésével kell megelégednünk: Mostani lesujtottságunknak oka az, hogy a „Nem
akarok több katonát látni** és hasonló
kijelentésekkel szétzavarták hadseregün
ket és azóta a vitéz katonák' szégyen
kezve találkoznak egymással, egy jóré
szük meg bénán, csonkán vagy vakon
koldul az utcasarkon. A nagy zuhanást
és rothadást megállítandó egv lelkes kis
csoport egyesült és megalapítja az Or
szágos Frontharcos Szövetséget, mely ma
már az ország legszámottevőbb egyesü
lete lett Magyarország miniszterelnöke
mondta rólunk: „Ti lesztek a nemzetvé
delem.** A tőke és a frontharcosok vi
szonyát fejtegette ezek után a szónok.
Megvan a tőkének a létjogosultsága, de
csak addig, amíg jó utón halad, amíg a
dolgozó embert támogatja. Demokrácia'
kell nekünk, de a lövészárkok demok
ráciája, ahol utolsó falat kenyerünket és
az utolsó cigarettánkat is megosztottuk
egymás között A frontharcosok teljes
lélekkel a revíziót akarják, Salgótarján
ne legyen határváros, várják a pillanatot,
hogy az ojtozi szorosban meghalt hős
bajtársaik sírját meglátogathassák, nekik
egy ország kell: Nagymagyarország. Há
borút nem akarnak, de ha fojtogatnák
őket a zöld asztalnál, akkor inkább ki
áltanak a zöld mezőre. Katonás fegye
lemnek kell lenni a szövetségben, mert
csak igy remélhetik céljaik megvalósulását.

között foglalkozott a revízió kérdésével
is, s hangsúlyozta, hogy e tekintetben a
kormány azon az állásponton áll, hogyazt
állandóan napirenden kell tartani. Emiatt
bizonyos jólismert külföldi tényezők ré
széről erős kritika hangzott el, de ezt
épannyira természetesnek kell tartanunk,
mint ahogy magyar szempontból termé
szetes dolog a revízióra való törekvés.
Az a hatalmi súly, amelyik létalapját a
békeszerződésekben találja meg, érthető,
hogy ragaszkodik előnyös helyzetéhez.
Ha azonban a dolgok mélyére tekintünk
s a bajok eredője után kutatunk, még a
legelfogullabb szemlélőnek is lehetetlen
fel nem fedeznie a legfőbb nemzetközi
kártevő tényezőket. Ilyennek kell tarta
nunk elsősorban a trianoni békeszerző
dést. A miniszterelnök, amikor a revízió
ról szólott; hangsúlyozta, háromszor is
aláhuzottan, hogy a mi revíziós törekvé
seink a béke szellemében haladnak s
elsősorban a nemzetközi politikai, gazda
sági és lelki egyensúly helyreállítására
gondolunk. Akár tetszik, akár nem, mi a
revízió kérdését napirenden tartjuk s
tesszük ezt illő és kellő formában. A
kérdés iránt érdeklődést tanúsító külföldi
politikusok részéről már is elhangzott az
a tanács, hogy a magyar kormány men
jen a Népszövetség elé a revízió ügyével.
Bizonyos, hogy ezt a nemzetközi prob
lémát előbb-utóbb a Népszövetség elé
kell juttatni s döntést kiharcolni. Hogy
ennek ideje mikor érkezik el, az a kor
mány bölcs mérlegelésétől függ. Tudva
lévő ugyanis, hogy a békeszerződések
kérdéseiben egyhangú határozatra van
szükség, ha azok megváltoztatására tör
ténnék indítvány. A magyar nemzet nagy
ügyét nem lehet kitenni visszautasításnak,

Szulejmán pasa, a budai béglerbég,
aki fiaként szerette Arszlánt, először hevei szemrehányást tett a bégnek, hogy
oly kevéssé volt elővigyázatos, de utóbb
megbékült.
— A szent hamaylt vissza kell kap
nod, akármilyen áldozat árán isi — je
lentette ki erélyesen. — Követét küldök
Csabi Ákoshoz, adja vissza könyvedet
szép szerével. Ha nem, más eszközökhöz
nyulunkl...
A követek mentek, jöttek, ered
mény nélkül; Csabi hajthatatlan maradt
— Vagy meghozza a bég a három
ezer aranyat, vagy enyém marad a hamayl és a rabok életüket vesztik) —
üzente.
Szulejmán pasa rosszalólag csóválta
meg a fejét a konok visszautasítás hal
latára.
Másnap különféle álruhás kémek
indulta^ útnak Buda várából. Céljuk fe
lől senkit sem világosított fel a pasa. Na
pok múltak el, mig egyenként visszaszál
lingóztak. Hogy mit végeztek, senki sem
tudja meg, ütjük a legmélyebb titok
maradt
Egy héttel utóbb, egy sötét, csillag
fáién éjszakán, kísérteties némaságban
rejtélyes útra indult egy csapat spáhi.
Három napig voltak távol s amikor viszszajöttek, előkelő foglyot hoztak maguk
kal: Csabi Ákost.
Szulejmán pasa hosszú ideig nem
bocsátotta maga elé, hanem a többi rab

közé záratta. A büszke kapitány nagyon
megtört a fogság alatt, de amikor végre
a pasa magához rendelte, olyan felemelt
fővel lépett elébe, mintha ő volna az ur.
— Ha elolvastad volna Arszlán bég
szent könyvét, — szólalt meg a pasa,—
.nem látnád ma ennyire vigasztalannak
helyzetedet. A hamayl rád nézve nem
jelentett mást, mint eszközt a meggazda
godáshoz, nem gondolva arra, hogy azt,
akitől elvetted, a legkinzóbb lelki szom
júságra kárhoztattad!...
— Jogom volt hozzá!__ A foglyok
élete és vagyona az enyém, mint ahogy
tied most minden kincsem és én magam
is. Kivánod életemet? Elvehetedl... Egyet
len panasz szó nélkül megyek a ha
lálba! ...
— Mit ér nekem a halálod? Add
vissza Arszlán bég és a foglyok szabad
ságát, add vissza Arszlánnak a hamaylt
és szabadon mehetsz, amerre látsz!...
— Rabod vagyok, tehetsz velem,
amit akarsz!... Küldj követet enyéimhez
e gyűrűvel s szó nélkül megkapod, amit
kivánszl... De vigyázz magadra és vi-.
gyázzon Arszlán bég is magárai... Könynyü győzelmedet drágán fizeted megl...
— Ne fenyegetőzzl... Megmondta
a Próféta: Szemet szemért, életet életérti
A minap neked kedvezett a sors, most
nekünk... Ha a Kizmetben ugy van meg
írva, akkor . legközelebb megint rád fog
mosolyogni a szerencse csalfa hurija ...
Allah legyen veled és utaidon!..,

éppen ezért a Népszövetséget csak akkor
foglalkoztathatjuk problémánkkal, ha biz
tosítékot szereztünk arravonatkozólag,
hogy sikert érünk el. Mindaddig, ainig a
népek szuverénitása tekintetében egye
netlenség áll fenn, még a legkézzelfog
hatóbb igazság ügyét is gáncsvetés érheti.
Ilyen körülmények között a közös összetartozandóság gondolata nem tud ér
vényre jutni a nemzetek között. A ma
gyar nemzetnek az elérkező nagy pilla
natig az a kötelessége, hogy a revízió
eszméjét teljesen átélve, minden honfi
társunk vérébe menjen át a gondolat,
mert csak igy tudunk erőt képviselni a
nagy probléma megvalósítása körül. Sze
rencsés körülmény, hogy tiszta igazsá
gunk külföldi hóditó utján is egymás
után szerzi a lelkes pártfogókat. Legutóbb
Lewellyn-Jones angol képviselő nyilat
kozott felfogásáról. Tudni kell, hogy ö a
kisebbségi kérdés egyik legalaposabb is
merője s ha a revízió kérdéséről nyilat
kozik, azt nem csupán egy átmeneti han
gulat alapján teszi. Hangoztatja, hogy ha
a revizió ügyét az igazság és méltányos
ság alapján nem rendezik, Európának
nem lesz módja kigázolni a balsors fertő
jéből. Elismeri, hogy a békeszerződések
legkiáltóbb igazságtalansága Magyarorszá
got érte. Hasonló lett a helyzete a fel
darabolt Lengyelországéhoz, amelyet öt
leigázott nemzedék siratott. S mégis győ
zött az igazság eszméje, ma Lengyel
ország hatalmas, egységes független állam.
Mi reméljük, hogy Magyarországot nem
éri az a sors, hogy öt generációnak kell
kimúlnia, hogy a revizió kérdését dűlőre
vigyük. Minden békés eszközzel arra tö
rekszünk, hogy a békeszerződések a jog
és az igazság szellemében revizió alá vé
tessenek. Súlyt helyezünk a kisebbségi
jogok teljes érvényesítésére s nem zár
kózunk el a dunqi államok együttműkö
dése elől. A Gömbös-kormány hivatalbalépése óta nyílegyenesen halad ugy bel
politikai, mint külpolitikai vonatkozások
ban a nemzeti munkatervben lefektetett
eszmék alapján. A közvéleményre az a
feladat vár, hogy türelemmel és kitartás
sal, hitben megerősödve, rendületlen bi
zalommal viseltessen vezetőivel szemben,
mert ezek a biztosítékai annak, hogy
nyugodt, tervszerű előrehaladással reali
zálni tudjuk azokat a nemzeti vágyakat
és törekvéseket, amelyek megoldása te
kintetében nincs különbség magyar és
magyar között.

Hirek és különfélék
Póstai hír. A kereskedelemügyi
m. kir. miniszter a Szent Erzsébet emlékpostabélyegeket 1932 év végével a
forgalomból kivonta. E bélyegek a. postai
küldemények bérmentesítésére már nem
használhatók; az ezekkel ellátott külde
ményeket a postahivatalok bérmentctleneknek tekintik és portóval terhelik. Ab
ból a célból, hogy a közönséget károso
dás ne érje, a Szent Erzsébet emlékpostabélyegeket folyó évi január hó 31-ig
bezárólag bármely postahivatal más for
galomban lévő poslabélyegekre díjmente
sen kicseréli.
A Magyar
folyó évi lobra*
ár 1-ón eate fél 9 órai beadottéi
u Ipartestül*! Bsssee termelhess.
Műsort ,BvB astámsmkban hoamib.

Jól sikerült a Soli Deo Glória
ref. Diákszövetség „Liptay B. Jenő**
Collégiumának jan. 15.-Í teadélutánja. A
megjelent szülőket és szegény gyermeke
ket Szabó Géza elnök üdvözölte néhány
keresetlen szóval, majd Szabó Dezső ref.
lelkész kifejtette a Soli Deo Glória szö
vetség célját, végül Kiss Zsolt titkár ol
vasta fel „Fiuk, akik szükségei látnak**
c. dolgozatát. Ezután következett a teá
zás. A jórészt adományokból befolyt tea
süteményeket a Collégium tagjai osztot
ták szét a 30 szegény gyermek között.
Ok töltötték ki a teát is. A teázás után
boldogan, jóllakottan távoztak el a sze
gény gyermekek, akiknek a Collégium
egy jó délutánt szerzett a sok nélkülö
zés között.
A „Mansz" salgótarjáni osztálya
hálás szívvel nyugtázza a városi menházban fenntartott ingyenes levesakciója ja
vára újabban beérkezett nemesszivü ado
mányokat : Egy magát megnevezni nem
akaró urhölgy névnapi c<okor megvál
tásképen 10 P, Gólián András 1 zsák
00-ás liszt, N. N. 5 kgr. liszt, N. N. 10
dib. tojás.
A Salgótarjáni Ipartestület a
nehéz gazdasági viszonyok dacára is meg
tartja szokásos évi, tánccal egybekötött
farsangi műsoros estélyét. A rendezéssel
kapcsolatos előkészületek már nagyban
folynak. Az estély 1933 február 11-én
(szombat) este 9 órai kezdettel lesz meg
tartva. A meghívók szétküldésére a na
pokban kerül sor,
A salgótarjáni fogyasztási szö
vetkezetek versenyében érdekes és á
közönséget is érdeklő esemény történi f.
hó 19-én. A salgótarjáni kir. járásbíróság
ugyanis ítéletben megállapította azt, hogy
Barabás -Árpád a régi szövetkezet bolt
kezelője a bollkezclői szerződés verseny
tilalmi kikötését megszegte és őt az uj
szövetkezetben
való közreműködéstől,
annak helyiségébe való belépéstől pénz
bírság terhe alatt eltiltotta. A régi 30
éves Hangya szövetkezel egyelőre ezzel
erkölcsi elégtételt kapott, az anyagi elég
tétel követelésének tehát nem lesz aka
dálya.
Rendkívül érdekes, óriási árammegtakaritást jelentő, ujtipusu izzólám
pát mutatott be szerkesztőségünkben
egyik olvasónk. Amint értesülünk, is
mertebb olvasóink közül mintegy húszán
már igen kedvező tapasztalatokkal hasz
nálják néhány hét éta, e nagyszerűen be
vált izzólámpákat. A próbaszállitmány
után a napokban nagyobb küldemény
érkezik és általános eladásban minden
villamossági szaküzlctben kapható lesz.
Kedves kötelességünknek tartották olva
sóink nagy táborának szives figyelmét ez
uj és használatban sok pénzt megtakarító
izzólámpára felhívni.
Megégett gyermek. F. hó 16-án
Nagy Ferencné gyurtyánosi lakos'a vá
rosnál dolgozó férjének ebédet hozott s
3 éves Ella nevű leánykáját elaltatta s
otthon hagyta..Mikor visszatért az anya,
már elébe futottak a szomszédok és kö
zölték vele, hogy leánykája megégeti és
meghalt. A tűzhely előtti szenesládn mel
lett feküdt az ártatlan kis angyal s bizo
nyára a tűzhelyből kiesett parázstól meg
gyulladt a kis párna, mely nagy füstöl
okozott. A lábain súlyos, halált okozó
égési sebeket szenvedett a kis gyermek,
aki a szülői gondatlanságnak lett áldozata.
Sok szomszédtól volt körülvéve a lakás,
könnyű lett volna valamelyikre rábizni
kis gyermekét. Az anya ellen megindult
az eljárás.
A Salgótarjáni SakkBr Gábriel,
Mikulik, Brczina, Balázs, Bortnyik, Halácsy hatos csapatával folyó hó 18.-án
este a zagyvanálfalvai bányakaszinóban
5’/z—’/» arányoan legyőzte a zagyvapálfalvai sakkozókat. Február hó elején
Hatvanban fog mérkőzni 10—15-ös csa
patával az ottani Sakk őrrel.

Salgótarján, 1933. jan. 21
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köztisztviselői fizetések újabb 10—15
A hét külügyi aszázalékos
leszállítása volt, ami azonban
egymagában nem igen fogja a rendkívül
súlyos
helyzetbe^
román költségve
- eseményei. - tést rendbehozni. Alevőbanktörvényjavaslat,

A távolkeleli események e bélen
látszólag fordulópont) ükhöz értek: meg
akadt a japán előnyomulás Kínában. A
nankingi kínai haderő főparancsnoka a
fiatal Csang-Kszü-Siang tábornok, ki a
japánok hadműveleteit eddig tétlenül
nézte, lovasságának ügyes előrevetésével
bekerítéssel fenyegeti a kínai anyaor
szágba hatolt japán csapatokat. Egyéb
körülmények is közrejátszanak azonban
Japán esetleges további előrenyomulásá
nak megakasztásában. Amerika komoly
akciót kezdett a japán hóditó politika
ellen s ha ez az akció egyelőre csak bé
kés ulon balad is, jelentőségét koránt
sem lehet alábecsülni. Komoly hangok
hallatszanak Amerikában azonkívül a
Szovjetunió Amerika részéről történendő
elismerése érdekében, ami kétségkívül
közös japánellenes Amerikai—Orosz po
litikát eredményezne. Tudvalevő, hogy
az öt éve megszakított kiuai-7-orosz dip
lomáciai kapcsolatok december'12-én is
mét életbeléptek és az ősi orosz—japán
antagonizmus is éreztetni fogja hatását
az orosz—kínai kapcsolatok kiépítése
során.

Németország belpolitikai helyzete
egyre jobban éleződik ki a birodalmi
gyűlés január 24-i megnyitása vázlatában.
Ekkor fog ugyanis eldőlni, számithat-e a
december 2-án megalakult von Schleicher
. kormány parlamenti többségre. E kérdés
megoldását szorgalmazták a múlt heti
megbeszélések von Schleicher és a Hillerpárt diszidens alvezére, Gregor Strasser,
továbbá Hitler és von Papén közö't. A
bizalmi kérdés a nemzeti szocialisták ma
gatartásán fog eldőlni, ezeknek helyzete
azonban korántsem könnyű: amennyiben
ugyanis von Schleicher támogatása mel
let foglalnának állást, ugy ellentétbe ke
rülnének a párt alapelvével, mely nem
engedi meg az együttműködést más kor
mánnyal, vagy párttal; ha pedig a kor
mánynak bizalmatlanságot szavaznának,
ugy az azt természetszerűleg követendő
uj választásokon a párt csökkent népsze
rüsége folytán az eddiginél csak jóval
kisebb számú mandátumra számíthatnak.
Valószínűnek tartom, hogy egyre nagyobb
szerepe lesz a jövőben Georg Strassernek, a nemzetiszocialista párt diszidens
alvezérének, kinek alkanccllári kinevezé
sét egyesek nagyon valószinünek tartják.
— Lehet azonban, hogy a kormány a
parjamentet meg összeüiése elölt felosz
latja, elejét véve a bekövetkezhető bi
zalmatlansági kérdésnek. Hogy ezután
sor kerül-e uj választásokra, vagy pedig
„mint elődje, a von Papén kormány, par
lament nélkül kiván von Schleicher kor
mánya kormányozni, — annak megjósolása jelenleg még nagyon kockázatos
volna.
Franciaországban egyre többel hal
lani a revízió kérdéséről és a közelmúlt
ban Magyarországon járt újságírók hasá
bos cikkekben számolnak be itteni ta
pasztalataikról és élményeikről. Nem
hangsúlyozhatjuk eléggé ennek fontossá
gát, hiszen a revízió fontosságának köz
tudatba való átmenetele alapfeltétele a
revízió elkövetkeztének. Hálásak lehetünk
mindazoknak, kik e súlyos középeurópai
probléma egyedül lehetséges békés meg
oldásában a nagy közönséget igazságunk
ról tájékoztató és felvilágosító cikkeikkel
segítségünkre sietnek. Időnek jele, hogy
már egyes kisententebeli sajtóorgánumok,
— *áY legutóbb a „Právo Lidu" is elis
merik a revízió lehetőségét és ennek el
lenszerveként engedékenyebb kisebbségi
politikát indítványoznak, hogy esetleges
népszavazás esetén (I) a slatusquot fenn
tarthassák, Hogy azonban az ilyen „en
gedékenyebb" kisebbségi politika" Ígérete
mennyi reális értékkel bir, avval a kissebbségek keserű tapasztalatok árán már
tisztában vannak.
Amerika újonnan választott elnöke,
Roosevelt, a napokban megbeszéléseket
folytatott a jelenlegi kormány több tag
jával, igy, a külügyi államtitkárral is s a
megbeszélések- állítólag a háborús adós
ságok körül JWJlytak. Roosevelt a sajtó
képviselői előtt hangsúlyozta, hogy hivatalbalépése után minden igyekezetével a
fontos problémának iunius 15-e előtti
megoldását fogja szorgalmazni.
A romániai kormányválság Vajda
kormányalakításával megoldást nyert; Mihalache belügyminiszter helyét Mironcscu
tölti be. Az uj kormány első intézkedése

mely a Maniu kabineti bukását közvetve
okozta, a liberálisok magatartása folytán
nem valósul meg, pedig komoly lépés lelt
volna a pénzügyi stabilitás felé.
Rudnay András.

A kormányzóné inségakció=
jára sokan adakoztak váro
sunk és vidékéről:
Nógrád és Hontmegyék inségakció;át a Kormányzóné dr. Sóldos Béla vár
megyénk főispánjára bízta, akihez a Bu
dapestre érkező és vármegyénkkel vo
natkozásban lévő adományokat is leküldi.
A főispán a környékünkről érkezett adómányokal itt azzal a kéréssel nyugtázza, hogy
küldjenek használt ruhaneműt és cipőt,
ezeket is elfogadja az inségakció céljaira.
350 pengőt Salgótarjáni Kőszénbánya
r.-t 100 pengőt Osztroluczky Miklós
Kazár, Szilárdy István Salgótarján.
51 P 90 f. dr. Förster Kálmánná
gyűjtése Salgótarján.
50 pengőt báró Solymosy Jenő Kisterenye, Hungária Villamossági r.-t Sal
gótarján.
32 pengő dr. Baross Józsefné gyűj
tésén: Róth Flóris 20 P, Papp-Szász
Tamás 1 P.
20 pengőt: Dankó Antal Salgótar
ján, Salgótarjáni Palackgyár, Mocsáry
Sándorné Budapest.
10 pengőt: dr. Krepuska Géza Bu
dapest, Nagy Sándor Zagyvapálfalva,
Hercog Ede Salgótarján, Vechovszky Ist
ván Salgótarján, Mayer Vilmos Salgótarján.
5 pengői: Schlaltner Károly Salgó
tarján, Kovács Béla Salgótarján, Schmider István Salgótarján, Telek József Sal
gótarján, Kovács József Salgótarján, dr.
Vilmon Gyula Salgótarján.
3 pengőt: Szmetana Aladár Salgó
tarján, dr. Bélák Gyula Salgótarján.2 pengőt: Friedmann Rezső Salgó
tarján, Köntzey Ferenc Salgótarján, Szi
lárd Béla Salgótarján, dr. Bartole János
Bocsárlapujtő.
1 pengőt: Reguly Lajos, dr. Perényi László Salgótarján.
Természetbeni adományokat adlak:
dr. Mocsáry Sándor Borsosberény 4 q.
búza, Kohn Lipót Salgótarján 1001. ecet.

Mozi rigmusok.
Egy kis fiú igy szólt az apuskához:
Apukám váltsd meg a jegyet fiacskádnak
a „Fiacskám-“hoz.

Viszont egy snejdig katona
már arra volt kiváncsi, hogy kié lesz
a „Légy enyém Izabella."

Engem, bevallom őszintén
a „Repülő arány" izgat
hátha sikerül belőle elcsípnem néhányat.
Mint Márius Carlhágó romjain
Ugy kesereg Polk a jégpálya roncsain.
Az ipartestületi kedélyes vacsorán,
mikor már mindenki nagyot merített
üvegből, tálból
(pompás volt mindakettő)
felállt Ali bátyánk
s most az egyszer fehér vicceket
mesélt a huszárról.
(Krónikás.)
SFC club-vacsorája. A Salgóbányatelepi Foolball Club e hó 14.-én,
kedves, családias körben tartotta az Ol
vasókör feldíszített helyiségeiben évzáró
vacsoráját. A szép számban megjelent
vendégeket Schnell Gyula, ügyvezető elhők üdvözölte és lelkes, nagyszerű beszé
dében méltatta a club 12 éves múltját.
Majd ez alkalommal bensőséges szavak
kíséretében nyújtotta át az egyesület két
legrégibb játékosának Nivelt Jánosnak és
Bacsur Józsefnek 12 éves működésük
emlékére készült emlékérmet.
Adóügyekben előfizetőinknek díj
mentesen szolgál felvilágosítással az Adó
és Könyvvitel szerkesztősége. Budapest,
VIII. Rákóczi-ut 11. Telefon: 32-2-60.
Kőt szoba konyhán ház gyü
mölcsöskerttel olcsó áron eladó. Bőveb
bet Pécskő-utca 27. szám alatt Seidner
Ignác nál.

A salgótarjáni m. kir. rendőrkapitányság
1932. évi működésének egyes adatai:
A salgótarjáni m. kir. rendőrkapi
tányság 1932. év folyamán a hatáskörbe
utalt ügyekben vázlatosan és statisztikai
lag a következő működést fejtette ki: Ik
tatva lett 2246 kig. 842 kih. és 175 egyéb
ügydarab. A bűnügyek száma 506 volt.
Az ügyforgalom aránylag csekély számot
mutat, mert ez évben már az iktatásra
vonatkozó egyszerűsítési rendelet irány
elvei nyerlek a gyakorlatban alkalmazást.
Salgótarján város lakossága az or
szágszerte tapasztalható súlyos gazdasági
viszonyokat még inkább megérezte, mert
társadalmi osztályai közül a munkásság
van á legnagyobb számban képviselve.
A nyomasztó megélhetési viszonyok a
közbiztonság terén is éreztették hatásu
kat és itt bizonyos fokú visszaesést ered
ményeztek. A nagy munkanélküliség nagy
ban hozzájárult ahhoz, hogy erkölcsileg
és politikailag nem eléggé szilárd egyé
niségeket eltérítse a helyes útról és a
bűn fertőjébe sodorja. Ezen közreható
körülményekben találhatjuk meg az 1932.
év derekán kipattant baglyasaljai és ez
zel kapcsolatos salgótarjáni kommunista
szervezkedést is. A bűnügyi igazgatási
rendészet terén dacára, hogy kb. 10u/o-os
emelkedést tapasztalunk, mind amellett
Salgótarján közbiztonsági állapota kielé
gítő, mert a bűnügyek szaporodását kisebbszerü s a nagy nyomorra visszave
zethető közszükségleti és egyéb élelmi
szerlopások eredményeztek.
A rendészet egyéb vonatkozásaiban
1932. évben a rendőrhatóság különösebb
feladatok elé nem lett állítva.
51 egyesület
volt nyilvántartva,
melyből 15 munkásegyesület volt. 1932.
évben az egyesületeket a rendőrhatóság
revízió alá vette. Ennek eredményeképen
8 egyesületnek megszüntetését és felszá
molását javasolta. Áz egyesületek... stb.
75 esetben terjesztettek elő gyűlés, össze
jövetel stb. iránt kérelmek A rendőrha
tóság a kérelmet 8 esetben elutasította.
Bíróságok és egyéb hatóságok kü
lönböző sajtótermékek lefoglalását vagy
elkobzását 69 esetben rendelték el.
1932. év folyamán 731 külföldi for
dult meg Salgótarjánban. 1932. december
31-én a rendőrhatóság 359 külföldit tar
tott 'nyilván. Ebből 58 külföldi ideiglene
sen, 301 külföldi lakhatás céljából tartóz
kodott Salgótarjánban. 379 lakhatási en
gedély adatott ki. 114 külföldi lett ma
gyar állampolgár, végül 14 külföldi utasiltatott ki. Salgótarjáni m. kir. rendőr
kapitányság a határkerületi fekvésénél
fogva — északi viszonylatban — határ
átkelési igazolványok kiállítását is intézi.
1929 határátlépő igazolványt állított ki.

•A bűnügyek száma 506 volt. Bűn
ügyi eljárás során 520 egyén lett felje
lentve. A felmerült bűnügyek közül ma
gán feljelentésre 70, hivatalból 43ö bűn
ügy miatt indult eljárás. Bűnügyekben 8
letartóztatás. 5 házkutatás lett foganato
sítva. A nyomozat 448 esetben eredmé
nyesen, 58 esetben eredménytelenül vég
ződött. Az eredménytelen cselek a hi
székeny falusi népnek a vásárokra való
beözönlése során, azokkal szemben elkö
vetett lopásokból és kisebbszerü csalások
ból tevődtek össze. Ez esetekben a nyomozatokat pedig az előbbi ok miatt s a
kitanult és körmönfont vásári tolvajok és
üzérek rafináltsága miatt nehezen lehetett
megindítani és helyes irányba terelni. 94
bűntett és 414 vétség volt. A bűnesete
ket csoportosítva: politikai bűncselekmény

5, hatósági közeg elleni erőszak 1, lopás
143, zsarolás 8, sikkasztás 63, csalás 37,
egyéb 249 volt, összesen 276 bűnjel
őriztetett. Bejelentett kár összege 39.000
pengő volt. Ebből kereken 10.000 pengő
térült meg. Ezen bűnügyi forgalmon kí
vül még, idegen hatóságok 261 esetben
keresték meg a rendőrhatóságot nyomo
zat lefolytatása végett.
1932. évben emiitéilre érdemes bűn
ügyi feljelentések közül 5 kiemelkedőbb
eset volt
A kapitányság fogdájában 1138 egyén
volt őrizetben. Toloncollalott 61 egyén,
kényszerutlevéllel 13, tolonclevéllel őrizet
alatt 33, átmeneti tolonc 15 volt.
1932. év folyamán 5 hangverseny,
38 szinielőadás, 1 kabaréest, 310 mozi
előadás, 6 cirkuszi előadás, 61 táncmu
latság és 60 sportmérkőzés megtartására
adott a rendőrkapitányság engedélyt.
248 erkölcsi bizonyítvány lelt kiál
lítva. 69 csclédkönyv adatott ki. Nyilvá
nos tánctanitás 10 esetben engedélyez
tetett
Nyilvántartatott 47 gépkocsi és 36
motorkerékpár. A közlekedési kihágások
száma 199 volt. Közlekedési és üzemi
balesetek közül 1 halálos és 133 nem ha
lálos kimenetelű baleset volt.
A rendőrség 42 fegyvertartási és vi
selési engedélyt adott ki. 15 fegyvertar
tási és viselési engedélyt bevont.
Jelentéktelen kárral 4 tüzeset for
dult elő.
A rendőrhatóság bejelentőhivatalába
5687 bejelentő és 5170 kijelentő lap ér
kezett. Kereken 12.000 megkeresés futott
be. 4186 figyelő lap, 83 lakásbizonylal és
28 lakcím tudakozólap állíttatott ki.
13 eltűnést jelentettek be. 11 eset
ben köveitek el öngyilkosságot. Ebből 5
halálos kimenetelű volt.
Útlevél kiállítása iránt 181 esetben
terjesztettek elő kérelmet. 53 elvesztett
tárgy találtatott.
A kihágási büntető bírósághoz 842
feljelentés érkezett. Ebből 358 büntető
paranccsal, a többi Ítélettel lett elintézve.

Hogyan kell az adóbevallást
elkészíteni című könyvecske megjelent
Vargha László összeállításában. Kapható
az Adó és Könyvvitel kiadóhivatalánál,
Budapest, Vili. Rákóczi-ut 11. III. cm. 1.
Ara 1'50 pengő. ,
Hogyan kap forgalmi adó men
tességet? A pénzügyminiszter legújabb
rendeleté értelmében az olyan iparos,
aki felszabadult tanoncát mint segédet
tovább alkalmazza, ndómcntcsségét még
egy évig megtarthatja. Ugyanígy mentes
a forgalmi adófizetési kötelezettség alól
az az iparos, aki két tanoncon kívül
legalább 50 százalékos hadirokkant se
gédet alkalmaz. Ezek, a rendelkezések
hivatalból kerülnek végrehajtásra és a
rendelettel kapcsolatosan semmiféle be
jelentés nem kötelező.
Intelligens asszony, kitünően süt,
főz, legjobb bizonyítványokkal, házveze
tőnői állást keres, lehetőleg pusztára. Cim
a kiadóban.
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Vármegyei közigazgatási bizottsági ülés.
Dr. Sóldoa Béla vármegyénk főis
pánjának elnöklete alatt f. hó 10-én köz
igazgatási bizottsági ülés volt.
Az elnöklő főispán emelkedett meg
nyitó szavai után az alispáni jelentés kö
vetkezett:
Az elmúlt év folyamán a két me
gyei városban és 74 községben tartattam
számvevőségi szakközeg utján általános
vagyonkezelési vizsgálatot. A jövőben is
oda fogok törekedni, hogy lehetőleg mi
nél több község vagyonkezelése vétessék
központi szakközeg utján ellenőrzés alá,
mert véleményem szerint ennek igen nagy
fontossága van a községek háztartási rend
jének, egyöntetűségének és a takarékos
ságnak biztosítása szempontjából.

A vall, és közokt. miniszter a vár
megye 13 községe részére összesen 10800
P. kamatmentes kölcsönt nyújtott a köz
ségi és hitfelekezeti tanítók hátrálékos il
letményeinek fedezésére az Áll., Kath, és
Prot Tanítói Internátusok Alapjából. E
kölcsönt azonban eddig csak a rimóci és
hugyagi rk. egyházközség vette igénybe,
öt iskolafenntartó pedig bcjeieutette, hogy
e kölcsönre nem reflektál.
Főállatorvosi jelentés. Hosszú idő
után végre az állategészégügyi állapotok
kedvező
állapotáról számolhatok be.
December hó folyamán a hivatalból je
lentendő betegségek közül a lépfene és
sertésorbánc 1—1, a sertéspestis pedig
csupán 5 községben állapíttatott meg.
Ezidőszerint a vármegyében 19 község
van sertéspestissel fertőzve, de ezen köz
ségek nagyrészben már a betegség meg
szűnt, csupán a zárfeloldás előfeltételei
nem következtek még be.
A multévben foganatosított sertés
pestis elleni szimultán propaganda ojtási
akció végeredményéről az alábbiakban
számolok be: Akciós ojtás után elhullott
18 beteg és 9 egészségesen ojtott, úgy
hogy az egészégesen ojtottak számítva
az összes veszteség 040% volt, ezzel
szemben ugyanezen községek olyan ud
varaiban, ahol ojtás foganatosítva nem
volt, a megbetegedettek 78'2°/o-a hullott
el. Ezen akció során felhasználtalolt 901
sertéspestis szerűm és 2224 kom. vírus
7525 P értékben.
A folyó évre azon tiszteletteljes ja
vaslatom lesz, hogy az ebadó jövedelmé
ből 8000 pengő fordittassék ezen akció
céljára és az ojtóanyag ugy adassák ki a
kisebb számú sertésbirtokosoknak, hogy
azok az ojtóanyag árának 25' ,.-át meg
téríteni tartozzanak.
Decemberben Olaszországba elszál
lítottak 51 szarvasmarhát. Az egész év
folyamán elszállítottak a vármegyéből
Ausztriába 169, Olaszországba! 13, Svájcba
10 szarvasmarhát. Juh
elszállittatott
Svájcba 320 és Franciaországba 240 darab.
Adóügyek. Decemberben a múlt évi
hátrálék 1,713.324 P, f. évi tartozás
2,701.855 P, összes tartozás 4,415.179 P.
Erre 1932 december 31-ig belizetve lett
2,194.024 P, marad hátrálék 2,221.155 P.
Az összes tartozásnak 49"/o-a, az évi elő
írásnak pedig 85n/o-a folyt be. December
havában 336.464 P adó folyt be. Fizetési
halasztás 534 esetben, házadómentesség
80 esetben volt.
Gyámügyek. Beérkezett 1932-ben
21000 ügydarab, hátrálék nincs.

Az 1932 évi közmunka összeírások
helyességét az összes községekben ellen
őriztettem. Ez az ellenőrzés 2420 pengő
kiadással terhelte meg a közút alapot,
viszont 14.081 pengő pótelőirást eredmé
nyezett. Ez arra enged következtetni,
hogy a községi előljárósági tagok nem
elég lelkiismeretesen végezték az össze
írásokat, a miért is az 1933 évi összeírá
sok elrendelése alkalmából ezen lanyhaságra nyomatékosan ki fogok térni, az
összeírásokat újból ellenőriztetni és a ne
talán ismét jelentkező felületességet meg
torolni fogom.
Az elmúlt évben a m. kir. póstatakarékpénztárral 1137 csekk kibocsájtásával és 2757 utalványrendelettel bonyolí
tottam le a vármegye pénzkezelését és
örömmel jelentem, hogy jelenleg sem vál
lalkozókkal, sem szállítókkal szemben
semminemű kiadási hátrálékaink nin
csenek
Jelentem, hogy a vármegye folyó
számláján 1932 évi december 31-iki zár
lattal 175.869 pengő készpénz állott ren
delkezésre. Ez azt jelenti, hogy a szemé
lyi járandóságok és nyugdijak kifizetése
1933 évi május haváig biztosítva van és
az 1933 évi január 1-től befolyó adók és
jövedelmek már az 1933 évi május 1-től I
jelentkező szükségleteknek képezik a fe
dezetét Ez a kedvező eredmény feljo
gosít azon kijelentés megtételére, hogy
előreláthatólag a Vármegye fizetési köte
lezettségeinek az 1933 év folyamán is
komolyabb fennakadás nélkül fog tudni
eleget tenni
A vármegye közutainak fenntartá
sára az elmúlt évi őszi hónapjainak fo
lyamán 160.000 pengőt bocsájtottam az
államépitészeti hivatal
rendelkezésére.Ennek nemcsak utaink karbahelyezése
szempontjából van fontossága, de nagy
A Magyar Nemzeti Bank nye
fontossága van a munkanélküliség enyhí resége és osztaléka. A Magyar Nem
tése szempontjából is. Baross alispán.
zeti Bank nyereségszámlája szerint a Bank
Főorvosi jelentés. A vármegye köz tiszta jövedelme az 1932 évben 4,453.000
egészségügyi állapota december hónapban pengő volt. A Bank főtanácsa elhatá
rozta, hogy az üzleti eredményből 9°/o-os
kielégítő volt
A hevenyfertőző betegségek közül osztalék kifizetését fogja javasolni, ami
részvényenként
9 aranykoronának fe
a kanyaró 135, bárányhimlő 55, hasihagymáz 54, vörheny 20, szamárhurut 15 lel meg.
Az ecet és bor ára. A kartelbe
és diphtheria 27 esetben fordult elő. A
nyílt tuberculosisban
megbetegedettek tömörült szeszgyárak elhatározták, hogy
áraikat
30—35 fillérrel csökkentik. De
száma 12 volt, 9 halálozással. Typhus el
leni oltásban részesült a szécsényi járás ezt az árleszállítást ahhoz a feltételhez
ban 1026, a salgótarjáni járásban 519 kötötték, hogy a gyártási célra használt
szeszt szintén ennek megfelelően kapják.
egyén.
Az árleszállítás tehát tulajdonképen a
A balassagyarmati, salgótarjáni és
szesz árának rovására történt volna. Ez
lőrinci Stefánia anya- és csecsemővédő
zel a kérdéssel legutóbbi ülésében fog
intézetekben az elmúlt hónapban 59 ter
lalkozott a szeszértékesitést ellátó Orszá
hes, 350 csecsemő és 216 kisded része
gos Szeszértékesitési Részvénytársaság.
sült orvosi tanácsadásban, a védőnői lá
Az ülésen azonban a földmiveiésügyi
togatások száma 1476 volt.
miniszter kiküldötte nem járult hozzá
A salgótarjáni és balassagyarmati az ecetszesz árának kívánt csökkentésé
tüdőbeteggondozó intézetben 27 uj beteg hez. Kállay Miklós földmiveiésügyi mi
jelentkezett. Kioszlatott 470 liter tej.
niszter kijelentette, hogy az ecetgyártásra
A bocsárlapujtöi önálló gyógyszer szolgáló szesz árának leszállításával azért
tár december 15-én nyílt meg.
volt joga szembehelyezkedni, mert az
Tanfelügyelő jelentése
Az elmúlt árleszállítás kihatással lett volna a bor
hó folyamán beérkezett valamennyi ügy ból készült borecet értékesítésére. A bor
ecetnek a szeszfogyasztásból való kikap
darab elintézést nyert.
Iskola- és ovodalátogatás volt Nő csolása pedig nem helyes, már csak azért
tincs, Felsőpctény és ösagárd községekben. sem, mert az erre a célra a kistermelők
kezén maradt rosszminőségü bor ma nem
December hó 11-én a vármegye piacképes és nem találna feldolgozásra.
képviseletében megjelent a kir. tanfel Az árleszállitó határozat végrehajtása a
ügyelő, Kalocsán a Bolyk községben ez bortermelők érdekei ellen való lett volna.
előtt 2D0 évvel született Katona István Az árleszállítás is lehet kartelérdek, ha az
történétiró lakóházán elhelyezett emlék más termelő ágat támad meg értékesítési
táblára a vármegye koszorúját elhelyezte. lehetőségében. A Magyar Szőlőbirtokosok
Személyzeti változások: Nedeczky Országos Társasköre táviratban köszönte
Margit oki. tanítónő helyettesi megbízást meg a földmiveiésügyi miniszternek, hogy
nyert a mátraszelei áll. el. iskolánál. megakadályozta a „tervezett harci szesz
Eperjessyné Ungváry Ilona somoskői rk. árak„ alkalmazását, mert ez a belföldi
tanítónő áll el. iskolai helyettesként al bortermelők tönkretételével járt volna, de
kalmaztatott a győr-gyárvárosi áll. el. is végső kihatásában a fogyasztói érdekek
kolánál. _____
__________________ nek sem használt volna.
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fajboraimat leszállított áron literen
ként kiárusítom
Auiubor 1 liter
3-M P
1928. évi szamorodni bor t liter
1929.
.
.

politikai hetilapban.
A házasulók AllampolgAraái.fának megállapítása. Az igazságügy
miniszter 400/1933 számú rendeletével a
H. U. 18. §-a helyett uj rendelkezéseket
adott ki. A rendelet könnyítéseket tar
talmaz a házasulók állampolgárságának
házasságkötés szempontjából való megál
lapításáról. Aki Magyarország jelenlegi
területén született, azt magyar állampol
gárnak kell tekinteni mindaddig, amíg
külföldi állampolgársága be nem bizonyul.
Az állampolgárságot csak akkor lehet vé
lelmezni, ha ezen a területen lakik és
atyja is itt született. Aki a mai Magyar
ország területén született és itt lakik, de
atyjó elcsatolt területen született, ha ál
lampolgárságát okirattal nem tudja iga
zolni, ugy kell tekinteni, mint akinek ál
lampolgársága kétes- és házasságkötésére
a H. U. 119. §-át kell alkalmazni. Ily há
zasuknak, hogy Magyarországon házas
ságot köthessen, magyar állampolgárságá
nak fennállását igazolnia és külföldi bi
zonyítvány bemutatása alól felmentést
szereznie nem kell. A rendeletet minden
anyakönyvvezető megkapta a H. U.-hoz
leendő csatolás végett.

Jól bevezetett
borbély és fodrász üzlet
a Nagyállomás (Badacsonyvendéglő épületében)

esetleg berendezéssel
együtt is igen jutányos
áron azonnal

Bővebben:
BADACSONY vendéglőben.

«■ DOROSNYÁK GÉZA
tátiyai szőllőga
zdasága
Salgótarján, Fő-utca 65 szám.

Egy sxoba, konyha, speiz és előszoba azonnal kiadó. Salgótarjáni Taka
rékpénztár.
2X1 sxoba-konyhás lakás, is
tálló, korcsmahelyiség lakással, nagy te
remmel a Forgács-utcában ház eladó,
esetleg bérbeadó. Bővebb felvilágosítási
ad a Salgótarjáni Takarékpénztár.
Egy I* kawbsua levő üzletberen
dezés olcsón eladó. Érdeklődni özv. Hlavács Dánielnénál Füleki-ut 4.

Salgótarján m. város polgármesterétől.
234/1933. sz.

Pályázati hirdetmény.
Néhai Lőwinger Rezső községi or
vos 1200 pengős alapítványának 1932.
évi kamataira pályázatot hirdetek.
Az alapítólevél rendelkezései értel
mében pz alapítvány évi kamata az ala
pító halálának évfordulóján, február 23-án
kél salgótarjáni szegény között osztandó
ki. A kamatokra minden salgótarjáni sze
gény pályázhat A kérelmek szóban, vagy
írásban a város főjegyzőjénél terjesztendők elő.
Pályázati határidő január 31.
Salgótarján, 1933. január 5.
Polgármester.

Salgótarján m. város polgármesterétől.
406/1933.

kiadó.
│
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Terv a házadómentesség el
adhatóságáról. A miniszterelnökség a
nemzeti munkaterv egyes pontjaival kap
csolatban különböző szakembereket hall
gat meg és többek között az épületanya
gokkal foglalkozó kereskedők egyesületét
is felszólították, hogy dolgozzon ki javas
latokat az építkezések megindítására vo
natkozólag. Az egyesület felvetette a
házadómentességek tökéletesítésének gon
dolatát, mely szerint az adómentes ház
tulajdonosának jogában álljon bizonyos
igazolványok alapján a házadómentessé
get átruházni, arról más javára lemon
dani, hogy pénzhez juthasson.

Bab és lencse vetőmag kiosz
tása. Az egységes minőségű termelés
előbbrevitele érdekében a Növényterme
lési Hivatal a Dunántúlra közép, a sop
roni hosszú és kanizsai lapos bab vetőmagvat, az Alföldre és az Ésszaki Dom
bosvidékre pedig gyöngybab vetőuiagvat
ad ki, 5 méter-mázsánál nagyobb téte
lekben, részint készpénzfizetés, részint az
ár hitelezése, részint pedig természetbeni
visszaadás kötelezettsége mellett A lencse
vetőmag hasonló feltételek mellett kerül
kiosztásra, még pedig elsősorban az
Északi Dombosvidék gazdái között. E
kiosztásoktól függetlenül a Növényter
melési Hivatal külön a babokból és kü
lön a lencsékből egy-egy igénylő gazda
ság részére kisebb mennyiségű, 5—6 kü
lönböző fajtájú és félességü vetőmagot
is ad ki, fajta összehasonlító kísérletek
céljaira.

Hirdetmény.
A lemondás folytán a Szilárdy Ist
ván és Béla birtokából kisajátított OFB
telken megüresedett 52. sz. házhelyre pá
lyázatot hirdetek és (elhívom mindazokat,
akik e telekre igényt tartanak, hogy igé
nyüket f. hó 31-ig nálam jelentsék be.
A később érkező igényléseket fi
gyelembe nem veszem.
Salgótarján, 1933. január 13.
A polgármester helyett
Dr. Figus Béla
főjegyző.
1079—1932 vbt szám.

Árverési hirdetmény.
Dr. Láng Lajos ügyvéd által képviselt Ma
gyar Talajmivelő és Gazdaság Berendező r. I ja
vára 5225 P. tőke és több követelés és járulékai
erejéig a bpesti közp. kir. törvényszék 1932 évi
4288 P. 16 íill. végzésével elrendelt kielégítési
végrehajtás folytán végrehajtás szenvedőtől 1932
évi október hó 3-án lefoglalt 2570 P. becsértikc
ingóságokra a starjáni kir. járásbíróság 679 5 932
sz. végzésével az árverés elrendeltetvén, annak
az 1908. évi XLI. t.-c. *X). S-a alapján az alább
megnevezett a a foglalási jegyzőkönyvből ki nem
tűnő más foglaltatók javán is az árverés megtar
tását elrendelem, végrehajtást szenv. lakásán üz
letében Mátranovákon a 113 házsz. alatt leendő
megtartására határidőül 1933 évi február hó S
nap délután fél 4 órája tüzelik ki, amikor a bí
ró ilag lefoglalt fordsohn traktor s egyéb ingósá
gokat a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés elle
nében, esetleg becsáron alul is — de a kikiáltási
ár kétharmadánál alacsonyabban nem - el fogon
adni. Azon ingóságokn, amelyeknek a kikiáltási
ára egyezer pengőn felül van. az 5610—931. M
E. számú rendelet értelmében csak azok árverez
hetnek, akik a kikiáltási ár egytizedrészéi bánat
pénzül leteszik. .

Dr. Láng Lajos ü. á. k. Nemzetközi Gép
kereskedelmi r. t. jav. 250 P. s jár., Dr. Szilvendy Ödön ü. á. k. Bácher Rudolf, Melichac
Ferenc jav. 341’30 P. s jár.. Dr. Laufer Samu ü
á. k. Shell kőolaj r. t. jav. 1544'81 P. s jár.
Salgótarján. 1933 évi január hó 4-én.
Török Gyula
kir. bir. végrehajtó.

nyomdában Salgótarján. — Nyomdatulajdonos: Végh Kálmán

