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AZ ÉV TÖRTÉNETE.
BELFÖLDI ESEMÉNYEK.

A

1939. December.
20. Kormányrendelet jelent mc? a
tisztviselői fizetések és nyugdijak
életbenlévő csökkentésének részben
való megszüntetéséről.
21. Kormányrendelet jelent meg a
búza és rozs kiőrlési arányának szabályozásáról. A rendelet intézkedése
szerint 1B40 február 1-től a pékek
csak egységes kenyeret süthetnek.
29. A kormány elrendeli hetenként két hústalan nap tartását.
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31. A Társadalmi Egyesületek Szövetsége fennállásának huszadik évfordulóját ünnepelte.
31. Felállítják a széngazdálkodási
bizottságot
Április.
1. Jaross Andor felvidéki miniszter beadta lemondását, a felvidéki
j minisztériumot megszüntették.
Május.
20. Vitéz Horthy István lett a Magyar Államvasutak elnöke.

194*. Január.
22. Kormányrendelet
megtiltja,
Június.
hogy a lakásbereket az 1939 szep13.
Teleki
Pál
miniszterelnök a
tember elsején fizetett összegnél
képviselőház ülésén összeférhetetmagasabbra emeljék.
lenségi bejelentést tett Hubay és
Vágó nyilas képviselők ellen, akik a
Február.
magyar Szent Korona területen élő
28. Horthy Miklós országié sanak nemzetiségek, amint ők nevették.
húszesztendös évfordulója alkalmá- „népcsoportok" önkormányzatáról és
ból az egész ország kifejezi háláját anyanyelv haszna la tárói
törvényjaés hódolatát az államfő személye vaslatot nyújtottak be a képviselőiránt.
ház elé.
19. A képviselőház ülésén Teleki
28. A képviselőház törvényjavaslatot fogad el, amely Horthy MiKlós Pál miniszterelnök bejelenti, hogy a
kormányzó érdemeit törvénybe ik- rendkívüli időkre tekintettel a felvidéki kerületekben már előkószi'ett
tatja.
elhalasztják.
29. A jelsőház
megszavazza a képviselőválasztásokat
26. A képviselőház megszavazta a
Horthy Miklós kormányzó érdemeit
törvénybe iktató törvényjavaslatot népiskolai és állambiztonsági törvényjavaslatokat
Március.
16. Teleki Pál miniszterelnök Kassán a Magyar Élet Pártja nagyválasztmányi ülésén kijelenti: „Kötelességünk, hogy államunkat megtartsuk. A nemzetiségeket nem lehet erőszakkal kezelni, a többnyelvű
ország problémáit Szent István szellemében kell megoldani."
18. Gróf Majláth Gusztáv, volt erdélyi püspök meghalt

Sieptetnber.
4. Horthy Miklós kormányzó a
bécsi döntőbíróságon hozott határozat végrehajtásáról hadparancsit ad
ki, amely ezzel végződik: „Honvédek,
előre a Keleti Kárpátok gerincéig!"
5. Megkezdődött a Romániától
visszakapott részek megszállása.
12. A kormány Kozma Miklós volt
belügyminisztert nevezte ki Kárpátalja kormányzói biztosává.

