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Boldog új évet ! 

Dübörögve zörren a kripla ajtaja 
egy ösz, elanott Ireg felett. 

llosolnó ifjú ragyogó arca jele
nik meg az eltemetett helyett. 

Az örök elmutas és feltamadás is· 
teni rendelkezbe folytan temetünk, de 
a temetés gyászos szertartása mögött 
ott áll a fialal uj esztendő, összes re· 
•éaységevel és tilokzatossagával. 

Kgy reménystggel várt e~oztendi 
van mögöttünk, összes örömével, ba· . 
nataval. 

Megunva temettük elődjét, ujongva 
foga4tuk, mint utódot, most ö is meg
untként távozik az örök vlgtelenség· 
1te, mint a mérhetetlen ido egyetlen 
,manata, laogy soha vissza ne térjen, 
solaa vissza ne hozza sem jósagat, sem 
kegyetlen pereeit. 

A templomok harangiai megszó
lalnak, hogy az elmulás perC'ében te
messék a seba vissza nem térő ó esz
tendöt. 

Az ifju is reményteljes fiatal utód 
mir is 1telép ts köszönt mindenkil, 
Iri szerenesés volt s megérhette a me
htben jót ts rosszat elrejtö újévet. 

Me,Jött l 
Bel4oc uj het l 
Háayan lesztek, kik nem fogjatok 

boldognak, szépnek, szerencsstsnek, 
vldamnak, derüsnck, zavartalannak 
tartani 1 az •Itala hozott keresztet még 
is vonsaelni fogj"ok. 

Hányan lesztek, kik az elet min
den 6römét töle kalátok és el!llulása 
utAn még is zugolódva temetltek, hogy 
a r• következötöl még több jót várja· 
tell ú klvánjatok. 

Itt van l 
Boldog uj ivel l 
!ltle a szekásos és megazokott 

küls6sie&el fegadtl. 
Hitben megerősödött, lsten vcdö, 

oltalmazo is rendalkez6 hatalmának 
gyermeki szlvvcl1 meghall•, alazatos 
ldekkel alijunk • titokzatos fiatal el6 
es tclvözlljlk : 

8o1dog uj évet l 

De tcda utána : "Legyen mec U
ram a Te akaratod''· 

M:rt akkor lesz az uj cveci b•l
der, ha a hit veze!, irinyi!, felemel, 
mindcnnapi küzelelmednek, bajodnak, 
bánatodnak c hitben való megnyug
vás ad boldogságo!. 

Ha az. uj esztendőben rondola
taídat, elhatarozasaidat a hit ; cseleke
detedet a szcretet vezérli, -a remény· 
séged is teljesiil s az uj esztendö bol
dog percei kiserik majd tieted utjat. l 

Nehéz ts küzdelmes volt az el
temelett ó esztendő minden magyar
nolk. A kriptaajló fölött, amit ádaz el
)3nstgek végleg a magyarra zarni tö
rekedtek, mar meRjelent a fellámadas 
eisö komoly reménysugara. 

Sarmerre néz(jnk, azt látjuk, hogy 
semmiféle cselfogással, esalalintasag
gal nem tudjak a magyar igazsac at
ütő l'rejét elgáncsolni azok, akik az 
elrabolt részeken mindenlől félnek, 
ami magyar. 

Lehetséges,hegy kellemetlen szom
sztdaink egy pautor milg a statisz
tika hamisitassal próbálkoznak a mind 
tisztabban latsz6 igazság érvényesüii· 
sét megakadalyozni, de az ekeszarvá
nal, a munkaasztal mellett ott áll a 
magyar, hogy amit elvesztett a fagy· 
verek hatalma miatt, visszanyerje, 
visszanerezze lcgyizhetetlen kitartá

sával. 
A magyar élniakarás kitar" · 

munkaval, ltiz6 hittel, törhetetlen 
reménnyel mincl közeleb• hos
sa a ma1yar újessten•ot. 

Nem is lehet, laogy ez a sokat 
szenvedett nép, buzgo hittvel és ren
dithetetlen magyarságánl, vissza ne 
tudja saerezai ösei v6rrel szerzett b 
azzal fenntartoU osstatlan Hazáját. 

Kitarló munka, lsszetart!s, egy
ség, kölcsönis megértéssel, snint INa
tes fegyverekkel, elérjük azt, amit mln
tlcn magyarnak kivánunk : 

Bolóog uj het l 

Ff\LÓCDERES 
Minden heli piacon megfi11yelhetO és 

mindea hall piac alkalmával kellemellen ér· 
z.ést is jlondolatol termel. 

A piac tér rendezésével az Iparosok 
e~yréaza a Hanlsz téren maradt. Talán nem 
is a f~rl hely kicsinysére miall, lianem -
mert a fótéri kereskedökre is tekintetlel kel· 
let! lenni. 

Jt~ndben ls voll l 
A Hanisz tér rendezése, a sétány IS[

fallol.ása Idejér!! a sátrakal a Szt. Bertalan 
templom m~llé rendelték ldelglenesen. (?) 

Rendben ls volt l -
A munkálatokat régen befejezték, a 

Hanisz t~ri uzfa!tozást már el ls feledtélt, 
de vele e..:ylill aLI is, hogy a templom kOr
nyéke ma már nem alkalmas piacnak. 

t-:owy a templom-sekrestye aj1aja sále· 
rokkal van cltorlaszolva, a nem panankotl6 
lelkészeknek taiáu e!visclhett~ kellemetlenlélf, 

Hogy a sAtrak nagy IOmege, t61zdfoll· 
sál(a miatt <,ll szabad.:~n k!!zlekednl nem la
het, taláu nem funtos. 

Ce a vásári zsivaj, vesze:Cedés, klalt.i
lb, e&y·e&y haragos Osszecsapis, káro~k•· 
ll ás - mint a nyilt pia.:ek kisérő zenéje
már nemcsak kellemetlen, ba.em a hely és 
templomhoz méltatlan ls, 

Ho11y valamikor - Osapálnk Idejébea 
- u~eyanigy volt, az nem érv a mal illapet 
fenn!artására. 

Ellenkez6leg. 
Az A ido~jökhen nem volt vAroarende

zés. Kevesebb volt a tlurva, trágár lteuéd. 
Tessék csak ery órát 6gy l piaceR 

tilteni és figyelni. 
Ha ÚIIY elcsi!ulnak ls az alku saeove· 

tlélyei - akkor is vau némi kis zaj: a& el
ailttt·:negv~tt csizma és cipO pa!kolba. 

Nem lehd kivánni, hOIIY azért, mert a 
piac eay réne a 1e111plom mellé lett áthe· 
lyuve, a vásár la tcm1lomi cscndhn folyjon 
Je, mdl az elatló és vevl alkudo&ása nem 
.. ma játék, zajtalan mulu&atis, hanem han· 
101 - aokszor nagyon haDJIO& - a tenap
Iomba ls bejutó ezócsata. 

Néhiny sátor tulajdonolll eurint : 
.ou árulunk, ahová a helyet kljeiOIIk. • 
Itazuk van l 
Ji,)a uoknak le, akik a templom kir· 

ayfkét nem tartják alkalmlll Ilelynell a most 
kijelOlt célra. 

Szerelnénk t1dnl, me.dil tart : a ldl· 
iglelleSSII ? 
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Milysnnak kali lannie a ma kat. férfiának? 

Aa Emericana december llavloll616a dr. UriM• Ouutjv Jo1taaAr tartott elladut. 

trtllkel el6adj1A11ak klvoaatjt az aiAbblakban kGzGIJDk: 

Csakis ösazefoKáS és eaység lllján tu
dunk rr~r:dméayt klvlvnl. Ne legyen eay ka
tellkus ember sen', aki kaimária vagy áru
hija lesz a katelli<u& hitének. E.llenbtlo mln
deoki vé11eu.e el ll mat~a tiraadalmi kötele
:r.ellségeil, munkálkodJek a lelli&bb tudása 
szerio t. 

Az a kérdés már most, milyen legyen 
a mai id6ben a katoliku& f~rfi tipu.? 

IKY éve, hotcY Öueutsége meghirdette 
u Aetle CathoiiGát. Az aetlunak uem sza
ltali eredménytelenriCk lenni. Ma már tul
vagyunk azon, hOliY a kezdet nehézségeivel 
küzdjllnk, ma már vaunak torn~eink, akik 
eaylltt éreznek az Egyházzal. A tüneményes 
ll!lkü Prohászkák megválto~ratlák már az in
telligenciát, közömbOISt'Kél megszüntették, 
az intellig~ns emberek ma már templomba 
járnak és áldoznak. Példát ls mutatatnak a 
népnek. 

Ez kltelességünk is. Mlnden társallal• 
mi munkállan rész.t kl'll vennünk, a ki>zös• 
&• 11 gaHdulatát á~elnuuk kell az Actio Ca· 
tl.llidban. Az sohase baJ, ha sokfc!le gon
d.,lkodásu ember van, ha sek irányu vita 
folyik, h:mem a:r. a "aj, ha a vilát az On:r.és 
vezeti, ha az ellentmondá• oka a széiiJuda. 
Azltk közUI a tjpusuk kOzUI, ml'lyekre ma 
rá leltet ismerni, a következöket h:het meg
állapotani. 

Az egyik a szeudergö katoliku&, aki 
Rem lát ma1a körül, aki n~m veszi éure a 
bajukat. A lial elOl elviszik az állásokat, 
mással töltik be, a földet elviszik a kat. test• 
vérei elöl, a fluralnk fölloljét mbok bitorol
ják, nekik mAr csak a decorum marad mea, 
de mindez a sok baj 6t nem zavarja. Az, 
hoay a k.atellkusság aazllaaá1l er~je felytoa 
foiJ, azzal nem tOrlilik minlladdll, mlK sa
jál 111agán ae111 érzi klzl:nblssé1ének a kl
velkezményeit. 

A másik a dol1ozl, ftle mlnftle,Jt krltl
d" katelikaa. Szereine sekat tenni, egy
azerre naay eredményekit elérni, neki a pap 
nem elég agllla, a politikus stm, Mlndenl 
jebltall tul! mlat más, Grlkkd krltlzil s ez
ul elveszi mindenkiueti a kedvét. llég ve
az.edelmeselab, ha ezt rossz szándékkal tesd, 
ataz lllil kim41etleaUI ócsárolja a kat. poli
tikát, - anya11 ellnyikért 11 ellenség feld 
katsin t. 

Hasonlli ehhez a prefi kateltkus, aki 
csak azért lép lile el(t' e1yesüldbe, hogy ett 
ismeretsé1ekre t~gyen szert, peziciit uerez· 
zen, 1111it aztán ha el11yer, kényelmeseu fél
re venul. 

Érddkes 1lpu aztáa a távlat eo;lller, 
aki mlndll nagy célokat 1lz kl, minlllea Ur
désul ll<~l(yllan fu1lalkozik, de kia llelgekra 
kdpteleu. Egy IIYikoruuki állás betöltése Gt 
nem drclekli, a lassu, kitartct' munkát aem 
lamcrl, pedi l csak ez lehet a:r. alapja a na1y 
eredményneke 

Nevuetes az lilik já.ráaát ndzl ember 
is, aki nem világnézel da aa nemény ek sze
ri nt lllazolllk, hanem a kermáayt atb.l és 
azzal tart mlnllea kérdéalten. Nlac1 elyan 
kormány, akit ae támogatna. Sajaos, a ka
toliklla polllik11s6lr kOzOtt aell Ilyet találanlr. 
Sek kO:r.IIIUk 1 pirtember, aki a párt a:r.e• 

r nt cselekszik, de nem a mel(gy(lzlldése 
szarlnt. Na1y baj az, hogy nekink csak IlY 
kato!lkus pártunk van, amelyet Zichy Nán· 
dor alall'ilott, Pedig a katolikumnak nincsen 
szüksége pár:ra, a katolikum nrm párt, ha
nem világnézet, amelyre párt nélkOl 111inden 
katollkllsnak rá kellene lépni s amelyet párt
kO!önbség nélkOl kövcini kellene. A katoli
ku& eráekekttt nem egy klmoudo;t pArtnak, 
hanem minden katolikusnak kellene védel
meznie. Nagy mulasztást kOyettUuk el, hegy 
az ug) nevezell keresztény lr.6nyt nem lellUk 
katolikussá. Igy aztán odajlitottunk, hogy a
mlker érdekeinkel védelmezelk, azzal inte
nek le, llogy ne felekezelieskedJilnk. 

E!!Y rná~ik tipus a megalkuv•, félénk 
ember, aki m ndlg az. ellenfélnek ad Igazat, 
aki még majdnem rossz néven veszi, ha va
laki katolli\us célokért kOuf. - A ilalollkus 
gyöngeségeit hamar bel&tja, az elleofél ál
laspenfját pedig mindig helyesli. 

Van aLián soffór tipus ls, mely Jeidé 
raindia tapos, de feJelé alázatosun hajlong. 

l)·en en.berekl el nem ny.:rllnk csat.6t. 
Aki ily káros vtJn~sakk al van felr11házva, 
az a klzOuég iránt nincs Jó akarattal 

Ih ha igy vu, akker annál nagyobb 
feladai terheli az lntelllgenclál. Az arinto
kraclál sok hiba terlaelt, so~al nem tett meg, 
amit tennie kellett \&Ina. Me&t mholll•z; a 
feladat a kiiLéfiiiSI.Iál) t tub~ll.. A ka·olrkua 
aendulatviiágbari \'811 igen 11ok sugárzó d~, 
sok ké111e~ség s népOol:bea van mér tekin· 
tlilyllutelet, bár c:sOkllent mérldkbea. - Ha 
azonban az intelll&eacla jó példával j4r e
lOl, ha templemba jár, vall.6sl kOteleangelt 
tel iesiti, a hazafias érzésben lüodOkllk, a 
nép ls Ilyen lea1. 

Ma a ketolikas latelliJent:l .. ak új ti• 
p .. sekat kell kllermelnle. Dct'lozti vll.trlakra 
van uDksia. lAtor, batáre:r.otl lráuyú, apol
toll munkéra kipea 11111tu~kre, akik flapjnk 
mankáját ehlse1llik. Az ac:tlo catiiCilka nem 
jlelillzél, de az embereket kt!pua• akarja 
tenni, holY a fiOIItlllilllaa ls IRtilássák a 
maauk érclek eit, holY merálthassik a llelyl
ket s az EgyilAz érdekelt megvédelmezhes
st!k. Az !merlc:an1 ezeket a:r. elveket mér 
az actio catholica el6tt tlz hvel birdette, 
a:r. actio m11nkijit llz hvel 111l6tt mtllA
IIIIetla, amiker aa ifjusil mtlld edaállltotla 
IZ ere1'raka1, 1 ezzel a katoliku egysé1 
k•alakll!ását rnukálla. A katoliku eayséa 
szemJ•oniJa a fO, eDb61 az r&ysé.,;bll kell 
nézni a tlolillka lleményelt 1 1 hlv6 ember 
rörtoa el tul! l1azellnl a 1111011111 kérdbllea. 

A katellkue ltikolálnkat vddelmezzlk. 
A sajt6 fenteasilii •• kell látauak. N•• 
lehel katolikas Irányt lAmegatnunk s1jtti nét
kllt. lllegen 11jságot jtrlltnl paliig annyi, rnlnt 
az ellenséllel municilhal el átnl. A szociálls 
kérdés foatosdaa la el6t0alk a kat~tllk11s 
vallás fénydaél. - A ••elálla Urdéaben 6j 
mentallt.6saal kell lenalnk. Mineklnk a szo
siélla kérJduk élire kell éllnank, nem aza
lllad azt a sr.ttcléldelllokratikra blznl. A ka
pltali:r.musnak 11111 vaa a ma1a feladata, de 
kinivései enen llarcoln11ak kell. Ne menllja 
aenkl, h•IY 1 11uhá1 "arálja 1 tlkdnek, a 
munkil kluzserb6lnak. A mal razlladll 

vllq neM katoliku• vll•r. 1111111 akarunk 
fttrradalemmal •l rautasi1l rendat. De v'
a:r.ont 1 1yengdk mellett van a helyUnk és 
drtOk barcelnunk kell. 

Ime, ezeket a lOndolatokat már tfz 
4ve hirdeti a:r. !merlcana. JegyezzUk me11, 
h"IY az ut~dalnkkalszemben kOteltssdielnk 
vannak, 1d111ot kell adaunk majd az Úr 
lstennek la, twrjelltettDk-e a marunk ds a 
táraadalmunk kötelességeit, uay ls 111lnt e
gyének, UIY ls mlnt a közeuél taajal. Az 
elaszok Mareia sur Romál c:alnillak, Ile ne
künk ilyen diallalutat IZ Ég felé kell majd 
cslná!uunk, hirdetve, helY Alleluja, Isten 
akaratát a filldon teljealtettak. ...... ~~ .............. ~ .... 
ME (;Y J: l É 1!1 vA:aoBI 

HIR EK 
lz dJ eraon1 .sJikértll m1gbasze1esa 

lll u it nomlilalen a szent Bertalan-temp
lernban felállltand4 ÚJ IFIOli elkészltésére 
ndzve bli!rkezett ajánlatek térJyá"an azak
értOk lleghallgatiiával tárgyalá• velt a pel
girme&terl llivatalllan. Geyer Jduef orgeaa 
tana:r.akos zeneakaddmlai taníroa kivül nati& 
'lY kivélő ~rgenaszakdrt6 taaártiraa, tevélll
bá lrllth TinEfar glmnáltuml filaazaaló l1 
i•l••~ l.'llt a me&bcszéh!sea, amdybe az 
uj~tnnan megválaaztett felsArdul khtort -
Pátzay Jánost - is IJt~venták, aki zaufila
kel~ai Véjl<eltsli&éDIII fogva UlkSZIFill lU• 
dott a llletegltoz hozzászótnl a e16trrjeazll
slr~t vá.tu:~.tatb tGrléuik a:r. eftltllgl l1rveo a 
játékasztal eluelyezéae teklnletdlllen. 

U11y látszik, lloiY 111011 már az orgona 
Dl)'e &yors léptekkel Italad elirt. .... 

Karielonyi l1tentleateletek a MAt· 
rábu. A téli Ifiortole a ezek U:r.t kllOnl
aea a al, u illcl 1• h4vi&Lonyok folylia ni
I)'Oij f•ll~ndlltek. - A ha Jem ln nt p•apel 
karlliOilf oa&yen sek hlvdt a alnek eaébl
tolla ki a Mátralla, a kdkesl a•ldat4 pil)i• 
ra, 11ely ezrll•tal leU eiOszlr klpróbáln. -
HolY azoallan a katollkua llltnllásaallltlld 
allllaélleteiknck la eleaat ttl'leallltk, loa
llobkedá• tlrté11t, hen a Kékes uuc1ia lévi 
l&ál:ollal Upolnábaa karác:aenrl djféll 111111 
M"rafüretlea pedll Ilditiltil 11ent aliadt 
leayaaek. l!zeket ThOkllr Imre fela~pltlll4-
ni•i káplia mondotta. 

A villamoami klltH1tet~s6nek ·16-
vl\haoisa. A várrnsgye alJapáaja a vároal 
vill;.mosmd kOltsí&vetédl a következi vál· 
tozlatásokkal hB&YII jhi : A kiadási tite
lek klzt kamatokra felvett 01aze1•t 9U p. 
vel felemelte, vlszeat a UIGafolle berulilázi
sek clllén azerepll lsaze1et 965 pengivel 
leszéllltetta Továbbá lesdllltolla a nyom• 
tatványok, posta a e1yl!b klltsiaek titl'lelt 
210.) P-vel 1 ugyanennyivél felemelte a vi
rosi bauenriszeselliat. 

Termel61 berm•ru S.lllveezterre. 
A korlátolt és klamérldkllleal kl11érd1t a tllr
v,nyea munkaulnetl aapl llflulán 2 4ra 
llelyett december 11-én, vagyis •i•v elliti 
na.6rnap este 8 6Srill enredélyezte a btl· 
Üly .. lalazter a S:r.~l6~lrtokoaek SziVIta.,e 
kérslmére. 
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A Speyer kiSlesiSa kamata. A •ia•ü 1 JA N o "y N É p N E v E L ts 1 

Ul'f8&YIIetl Spcyar lr.6lu6a ca ••i l saba-
ta Yillamosmú ilcrulláaásl ettjaira felvett l 1 ' [ 1 Uj~ONSÁGOK 
lAo• kamatsaelrálta•••• a f6•6 t•r• l• Az Emericana 
••1 lett lloasaallbUva. Vaayla a& amerikai Elt'lfisett'linknek, olvaa6-

inknak •• mllnkatársainknak 
bolios új6vet kívánunk. 

Hllárlr.6lcs6a erclleti 9 ts ftl 11á1altlr. Ile
lyett átmcaetiler csak l s&átaltk fir.ctca•6 
• pcllir a llellár ll&fí árfelyam8alr. mea
felal6 tuaerbca. 

0dDI6azAII6 terve MAtrafD edea. 
GaJ&fócalr.y De116at .. Katoaa Sáador ktr
•4ayt a&ftak Ile a droshoa, •alybm liátra
firecica létcsitea46 ITÓfYIIáUó rtsaérc telek 
.wláút lr.trlk. 

Ujabbb ad'lleyl rendelkez~sek. A 
lt!aycr .. cbb k6ltst!rrcl átalakitott d•k6tc
laa tipilet alll•kú•uméaybca réaa•illa•t. 
laeay Jaa 11 átalakitál J'~4 IlY dféÍJ bcf•
J•a6tlik. - A lriYct1tt la•aall•, a lakll•••k 
t!•lr.61i Yálteaáaa felytáa éYklaHa il llc
lyaltitla•t6 Illatul, Y&IJ' pclli1 t6rlltctlactö. 
- Aa all•bátrált!lr.olr., laa a 250 penalt aem 
Italaliják ••1, It 4• alatt kamat..éatcsea 
t6rlas1tbct6k. Emellett ... allaa a felyó a
llókat realiCica kell fi&etni. A :l50 P•r6a 
f•.lli acló&.atr.ilt!ke1ok lr.cll•aaéayes kamat
fialtil aadiett kaphataak rénletfi&etési ked. 
YNmtayt. 

==------------------------~ 

Ujévi atrófák 

Végére irtünk ez évnek, 
Mely a rondterhesböl való; 
~apjai nem sokat trlek, -
Tűnjék le hat ez ev, az ó. 

JöJjin a boldegaba ujév, 
Hozzon a mo&gyarra vigaszt, 
Eddig elmult már vagy husz 
S hiába epedtük mi azt. 

Revízió reménysége 
Valósuljon az ujévben: 

év, 

Maryarnak ez üdvössége. 
Atlja lsten, hogy ugy légyen l 

Mi petlír olvasóinknak, 
Kiket öröm, avagy bú ért, 
És hu munkatarsainknak 
Igaz szivb61 mondjuk: B.U.É.K l ............. ~ .... ~ .......... 

Szilveszter est 
A Gyöngyösi Kereskedelmi Csar

nok december hó il-én este SI érakor 
tartja szokásos Szil veszter estclyét, a 
Csarnok helyistgeiben. Minclen évben 
keltemea, családias összejövetel ez a 
Szilveszter est, ahonnan mfndcn h· 
ben a szegényeknek is jut jelentékeny 
Osszer. 
ll!!i!!!i: : . ---· :;;,.::--.---. 

KlderDI a vallatAsnAI. Szekeres Ilona 
azea lrDiiYUI, hogy fogadgli e1ylk lsmert'l
aével abba, hogy Sz~ntgyllrgyl jánO$ karika 
llYtlrlje uem arany, Sr.entgy0r~&yit61 elkérte 
a IYilrDt, hogy sukértöv.:l meavlzsg61tatja. 
Néry hóaapra rA vLSiuérte, de Stekeres 
IJ .. na a zu. l \'~d .•keret!, holY nt lll tulita vfu
auadui, m .. ít t~r;tvére elvette .Ole. 

helyi csoportja az Idei farlinK elsll mulat
ségát a mai viszonyokhoz mérten egysr.ert 
vacsorautáni tea-est lorrnáJáfllan fogja meg
tartani. Nagyon h~lyes, hoiiY az e~&ye~ület 
aL ldéa ao~: egy>r.erllséget ha11gsulyor.za. -
Ugyanis mlnthogy az lliuúttól aem szabatt 
megvonni a társadalmi korlátok kOzölt vai:S 
me&is,nerktdélire vaiú lehetőséget, fentos, 
h•IY ez az alkalom a mai nlyos aayag1 
hely1ethel. mérten, mlnél kevesebbe kerüljön. 
Ez; a llrekvés nyilvánul mAr a ~elépődiJban 
ls, mely mindössze 1 P lesz. Hogy azor.
ban a rendezés klltségeln Idill az eaye!ill
lel j4tékeny celjára is jlls&en valami, néhány 
lelk~1t háziasszony maaa adja Ossze a s, 11.
t éKes !tát és sUtdményeket. A tea ára iO 
f;llerbuJ van megállapitva, de a jegy a be
lépti UiJjal ~II'Y•Ill váltandó meg. - A teázó 
tlincos~st 13-an lesz. A m•labáil rendezésével 
Gótbay B~ la rn. kir. bonvf:.!alezred. s neje 
az egyesUlti Nagyuuonya fáradozik elisme
résre mélióan. 

lparesok tAncestélye. A gyODilyö,i 
lpaltcbtület .~34 évi janu6rchó 6-án (>LOill· 

ba ton, vizk~reszt llilpján) l!! l 9 órai i.udet
td a Bruci..ner vc:ud~Kiö össo~:es t<rmcrou 
táuce&tcl;yt rt:adu. A Nenuet1 llunkilhétt.öi 

Sserkesztt'lae&. 

Elhunyt viroal k~pvl6clo. A 
városbazen lengö gyaszloltogó egy 
közbecsülesben ·illó JlOigartarsunk iaa
lalat hirdette. Schaar Miksa, a varosi 
ktpviselötestiletnek virilis jogon éve
ken at buzgé tagja rövid szenvellts 
után elhalt. Temetistn altalános rt.z
vét nyilváault meg, amelyet aemcsak 
szelid lelkületével, hanem a közüKyck
ben tanusitolt nemes fellegasaval er• 
elemett ki. 

EJy elmebetec balesete Pin· 
tér Janos hazi apola:ora kiadott 4I éves 
elmebeteg a nyilt urcaa OIIZCe&Ctt. A 
gyorsan kivonult Ment6k reszesuetttk 
elsö aegtlyben. Minthogy esak azért 
volt kiadva házi ápolasra, mert a biz
tos gyógyli;&s u1jan laitttk, a Mentök: 
vi&szaszallilottak a kórhazba. 

Mentés. Csivinssik Mihaly nap-
surnos a Po&p Me1chizeclek uccaban alapusan és si • eitsen kivetl~k részükcl, a· 

z.~rt '""'' rnrgér4cmlik, hOl} úgy an1agi, 1 rosszul lett ts t.sszeesett. Minthogy 
r~unt er•ö c~i siker ~isérJe_ t~nc~st~I}Ukd, .

1 
az easö élesztési kisérleteit eredményre 

u"y anr;ut az a muhl>an rmndtg me11 vu1l. nem vezetlek, Mentöink a kórhazba 
l 'l"t k Akadémiai évkOnyv. Dr. Tó~ h JjLsd 'l sza U otta • 

egri JOliakadémiai tanár illtal sur .. esztet .. é\'• 
ElfoJták a tolvajt. TOth Ancif.önyv mos~ ,deli! meg aL Em~ri~aua ktadil-

1 sába., At. aLI~sesen kaád;tull ma nem szá- rás feljelentést tett • hOlY 
nu adaluk halma,a, hane n éllék<s érh:ke-~ a l''ogel- féle kocsmában isme· 
z~seket és cikkekdis tartalmaz. Az Etószót retlen tettes ellopta •arna 
ma11a a literkezt~ Ina, rámutatva arra, ho11y posztoitabatjat. Az államren
az évi ert>dmény m~rl.-11e a Hámadás rop- i dörség ae&allapitotta, holy 
pani f~leillsségének sulya mdldt is lelemelll, l 
mcrl bLt~tá aunak a mindenekeiött \aló lii-! a lopast Klenár Janos követ" 

' te el, aki a tett elkövet••• zonyossJgnai<. IReKállapitása, hll&)' iiZ Em.:: 'i 

ricaua él é:; virágzrk. Az évkllnyvbr:n tlso l után Budapestre szökö t t • A 
tzben sz~:repd a dr.UrbánGusztáv ~eze:ésc távirati mc&keres,sre ott el 
melh:!t ruüködÖ, SZt'ptemherbe_n fdnt:nl~lt ~~ is fegták U óriutbe Vették. 
egri c~llejliUm Ellltrl~anum, mt:;l az IfJUSilfil A nlllla me& talál t kabátot le
ejlyséwes nevelés,'re hivatett intézményről fOllal ták, Al elj árá a lopás 
Villó ismertetés. Ez a diák jól~li l :tézrnény 

l v•ts•&• aiatt aegindylt. c:;upa azlvemberek Osszdogásából é~ áldo-

zatkészségébil szliletell. V.zctüj~ ezen tu- MeJiOndolta maiát. Nagy Jó· 
la]'donsákokon Idül még kiváig p~dago1us i 

zsef füszerkereskedö kocsisa kocsija• ls ki nemcsak tanára, hanem atyai ba1átja : 
is' a liatalságnak. Jizek előtt nl'mcsok tekin- : ról egy zsak lisztet vilt be a ralttirba. 
Iéit>, de a ra~o:ankodás alapján :-zor11alomra Amig benn jart1 h.meretlen telles a 
és komoly éietre ankent6 veze:ll. k11csiróa két lópokrócot leemelt. Tiz 

Az évklnyv al Emt:rh.:ana a& elmult nap mUIVJ CsernyaK Sandor nary
e,;ztend6 fontosaob esemllnyeit naptársz.uu- rédei lakos a két pokrocot azzal villc 
cn lsmrrh-11, küiön erncll azonban ki az vissza a karosultnak, hogy valaki a• 
egyes osztályok önáiló m!lklld~sét K h 

t\ hivatalos részbell a rendes •• rend- zosat visszakiJldi. - iderült, ogy 
ki~üli No&llykaptalanok (:ir.Ove&aeaek gyűlé- Csernyak Sandor ezt c:sak azért mond
sei) mlködébét tla a IYiléstk tártywrozalát ta, hogy Nagy ne tudja meg a valót. 
iiOzli, amely \'alóaág;"s forrásmunkául 1"1 Az eljaras folyamatban van. 
uulgalni majdan mlndazokn .. k, kik az el- -~~="'--··•F· 
mult ldik mozgalmalval foglalkoznak. 

A ml tartalmi frté e a sz er• eszlll kl
vál6s6gát hirdell és terkull. 

. - ~ __ ... - - .. 

TMJMSZK LAPUNJU.'fl 

Pelkérjlk aaoa t. el6lieet6ínket, akik 
el6fiacU1i llljaikkal laitrált!kbAa naaak, a& 
.... ct mie16illl uivcakelljeaek llcküllleai • 

Klaii•Jalyatal. 
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MA TRA vmiitt HlllL.A.P 

A Kultur nyomda árban, kiállitásban egyaránt 
VEZET! V_E_Z_E_T_! ______ ~ .•• ...:1-------·--

14318/kl. 1933. 

Hirdetmény 
A város amerikai sziiAteleprin a folyó 

1133 évben termett amerikai sima szl!lllve~z
u.6b01 az alant felsorolt mennyiség k~rlll el

allásra. 
l. Bszl, JI, OSLI, 

Riparia Pt~rlalis ••. l6000 drb. 6000 drb. 
Berlar.diere • . . . . J4000 • 4500 • 
Ora .. on Ruperlis . , 17500 • 4500 • 
NGuvedre , , .• , , 14000 • 3000 • 

Az l. oszt. sima Ril'arla Pertalis ve~szc) 
ezrenként 10 P, a ll. e~zt. 5 pt'ngll. A Ber
landiere R paria, Oramrn Rupt'sfrls és Muu
nllre Rupestris l. oszt. vessző ezrrnklnt 15 
peU !lŐ• UJiyanaz,•k a fajoKhól a ll.· i~ oszt. 
vesszA ezrenkint 8 pengO. 

Felhil'em lliindazok;Jt, akik a knll S7l!-

16alanyokból venni szánaékoznak, hololy e
beli számlékukat Endrész )6t&ef városg;;z. 
dánál jelentsl?k he a \"~felár egyide U befi
zet611 melll'tt. 

Oyönjjyls 1933 dec. 13. 
OROSZ 

Eladó falusi kurla. Fgy 5 subás 
lakásb61 b szükstll(e~ melléi:ht'lyiségektilll 
álló url laká• Atkár kötség központjáhan 
2400 ntlgyszn~roles helklakk el, lstáltóvat, ku

alszinnel, méMss l, kis~ h ll k~rt~sz llkás,al 1 

•• nal(y hnrpincévrl, pr,;l\hAzzlll elat!l,, llr· 
dtklt'ldnl lehet ö1.v. Boross Lajcosnt!nál NaJn
r•d• (Kout~rhha) 

Blt"rkedolll a nagyérdemS kOz!lnség, vjrosok fs kiz
dllek fi•yelm6t l z e m e m ~e n k6sz0'6 m'ndcantllll 

felirati táblákra 
ls rendkivll etcs6 el{ysé~ráralra fdhi'vnl - Tllbljkat 
"'rmilye• fgrllulb•.n és mért'then, t>ármely S7.0V~flt'l 

készittit s ~Jics~ llrajllnlattal ~zol•álok. 

T'biAI• el1öreodD horganyöntvénybOI -
elpul&tltlaatatlan és lzléses klvltelbea kf

szDinek. 

FEHÉR SÁNDOR 

~---······ KÖNYVEIT 
u. m. im;;könyvei•, f•izdr~ mi
veit, foly:'.irJtart, tank1\11yveit Rlh. 
jó é6 t~lcs6 munk.iirtíl közismert 

MÓCZER GYULA 
könyvköt ó (Kos.~uth L•j.s- u. ll J 2) 
28 eve fcnnállö, modern!il herrn
- detell k!\nyvk1JMmiltvrmében-

KÖTTESSEBE __ 1111811 ____ _ 

Gu•zth Pröhlkh fll57.ereplésével 

A tékozló fiú 

----------------··---,········· 
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