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Nagy idők, nagy v.ágyak és vá- l 
rakozáaa vajudott a századokon ke-l 
rcsztül, mig nemtetek és n~pck bo- l 
lyongva keresték "a n#pek Vil.igos- 1 

ságát". Am.;nnyi vagy, ima h sóhaj 1 

töltötte be a népek sz i vét sza badu!t.- : 
sért, annyi (Jjdaimas könny bodtolla l 
cl a szcnvedöit uemét. A sóhaj és j 
fajdalom jaja lört az égbe a prófé•a \ 
szavaiban: "Rorate eaeli dcsuper, et l 
nubes piuant íuslum". Az örök hal- 1 

mok kivánsaga beteljesül!, az "idök ll 

telje" meghozta az Igazat. "Jatt vég
ztatnek teljesü~eseb.n'': és az Ige tesllé 1

1 lőn és mi köztünk lakozék. "És lat~uk 
az o dicsőségét, te: ve kegyelemmel és i 
igazsággal." 1 

A négyezer esztendős multnak · 
vágya és imaja talalkozotl lsten ö•ök f 

tcrveivel és gondolataival, lsten-em ber t 1 

adott ol földnek. A Próféta állt örl a 
betlehemi jaszolnal, hogy az örök ti· 
tok megtestesült valósaggá lelt, amidön 
azt mondja: "Gyermek szülelctt ne
künk ts fiú adatolt nékünk, Kinek 
vállain a halalmassag van és hívatik 1· 

az O neve Csodalatosnak, erös lsten
nek, a bels.c fejedelmének." 

Amióta aa lsten és az ember ta
lálkozása az örök Igében megtörtént, 
új világ lépett a történelmi muit he· 1 

lyébc, hogy a népek, kik a halai ár- l 
nyékában üitek, a vilagossag fc:nyé:Jen l 
járjanak és világossag tamadJon ilZ 

igazaknak. Krisztus a vilag központja 
lett. A'Z új "Vilagossag" elvalasz.totta 
a nappalt az éj1öl1 az új kort az ókor
tól, a nemzetcket a nemzetektől s ki 
választotta lsten fiait Ómaga sumara, 
hogy megértsék Betlehem programm· 
pentfát: "Dicsöség a magassagban Is
tennek és béke a földön a jóakaratú 
eLtlbcreknck". U; dal az emberiséf 
szim~ra l Angyalok hozták s Kriszlus 
valósilia meg. Átalakítja az "emberek 
fiail" és a "'llagassag fiaiva" teszi; 
kl a poc~nyt és zsidót egyistenhitre 
neveli és megtanilia öket imádni az 

A SZENT ÉJ 
Is•.ent szenisigben b igazságban. -
Alapkövé lett a betlehemi jászoly, 
melyböl az öt vílagrtsz istenhite en,el
kedik az ignek, mint hatalmas dóm, 
ohár benne im n.ir az imádó emberi 
sziv es a közos d.1 1lam és'éne:( : ,,Glo- 1 

ría in exelsis". Az új enek zsongó [ 
dala körüljarja a föid!ekét és megilla· l 
sui t öle az em be·isig, feltör benn~ az · 
istengyermekség ludala b érzi, hogy 1 

az istenkezelség ihle'e trelegilí fel be \ 
befagyolt szívit, És redtal ~s ín1ád- 1 

kozik gyermekmoso!lyal, p~sztorsip ts 
angyaldal közotl: "Gloria ín ex.Jsís 
Deo." 

A csendes, misz!íkus karaesonyí 
ej, a varoson kíviil esö domboldali 
istalló, a ket csen.ies és mag.ba mé
lyült nazare!Í u;as és a humadik, az 
égnek földre sullt utasa, új utat te
remt nemcsak Betlehemnek, h•nem az 
egtsz. vil<~gnak. A csendes, nyugodt 
csillagvíragos éjnek b~keakkordjai a 
lélek radiohulláma•, emberszlvt'kct 
ihleinek me~, és a békülékenység szel
le.névcl leraknak ö:dökiö fegyvereket 
harci.ts római katonak, olympiai gla
diatorok, ösgerman törzsek, Azsia ha
dakozó népe és hordjak az emberí
ségnek béketemplomahoz az épitö
anyagat: az emberszivekct. 

A legelső békekápolnatól, a bet
lehemi barlangistallétól a római Szent 
Péter-templomig, a betlehemi paszror- 1 

őrtoronytól a kölni domíg, a míssiós- ' 
ter:iielck kicsi kínai templomhajlékatól 
a westminsteri sztkesegvhazig béke 
templomokat épitenek a Béke Kíraly
nak, kinek ajun a legszebb életpro- l 
gram hangzik: ,,Boldogok a békessé- 1 

gesek, nurt lsten fi.1inak neveztetnek.'' . 
S a béke fiai fölött, mint hatalmas l 
e ctaram huliamzik az angyalének ak- l 

kordia: "Békesstg a földön a jóaka- ! 

ratá embereknek l" C•endu éj, szen 
éj, titokzatos élctvilág, mclynek köze 
petlc Isten a földre szalit ~s emberi l 
testet ölt : "Az Ige testté lőn is mi· 

icöztünk lakozék." Liituk dicsöségét, 
lsten rgyszülö!t Fian.1k diesöstgél an
gyalszózat ban, égi jelenésben, meny
nyei fényben. 

Akik megértik lsten békéjének 
vigasztaló szava•: "Béke a jóakaratú 
embereknú'', azok az lsten-latastól 
megiliasulnak és boldogan zengik az 
aniO'?.Ií kar dalat: " Dksősér lsten
nek a magassagban és békesség a 
foldön a jóakar .. 'Ú embereknek''. 

Ff\LÓCDERES 
B~l t·, mt'g·'rlés linnept' ~ 1\poetat a lt'g

s~egényebb kunyh.l ajtaján, de a szivekefl is. 
A sziv~k~n az~rr. ho11y mel(~t'gitslik az 

éheziikd, lelruházzuk a d1dert:öket. 
Mun:.a ede11<'ben kapják a scgitsrjlet 

azok, al.ik t.et kczö~ munkájával mrg tud
nh ktr~sni a ken) erei, csak azért nem Je
he•, mcrt nin.:sen n'unkaalkalom. 

Az Ounl'pek ut1n ilyt'n munkaall.alom
ként l 111 jelenikuni : a hó. 

Éveken át al volt a &Yakorlal, hogy 
az únesl melldt le:halnwzva gyOII, gyUlem
lett az eg~~z tdi h.. Kupacz és hóhalom 
egyn•ás mt'llel11 némt héLaggal az átkdés
hez.-

A halmacskák azutan olt helyt olvad
tak t'ltY dara hl!!. sokszor jó keményre Oasze
fallyoll, kora lavasszal azután felcsdkányo:~
ták - s akkor kerlill sor az t'llakant•sra. 

Ez a hól(} Ü J lés már mrg~ezdődöll, már 
az utcák két old .. lán oll várja a tavaszt. 

Milyen pompás munkaalkal"m, a se
git~snck mii}TII k~zcnkkv(l móJje, 

ll at m~~~ a rend stcmpuntJáilól mil) en 
okos es ió•a·L inletb:t.lés knne, llllordani a 
havat az nc.:."1król. 

C,ak ÚIIY l minl más váro~han szokás. 
Mi.;den napszán1, annak minden li!· 

lo!rje rhzuru:ó sze~t~ny nap;zá,uosoknak j ul: 
a rend kedvéért. 

A rend és a munkaadás ked·.·éért. 
A hónak minde~&y, hol(y mikor· hordják 

ki - csak a >ZCI(~IIy munkau~lklil!nck nem, 
ö 'már ma s•erelne doii(Olni azért a pár lil
lérérl. 

Kupol(tatnak értt·. 
Valamennyi~n a szi~ek1n ko1ozt11tnuk 
"Zörgess és nyittatik." 
Oörö.nbölll•k ll 



-~--------------------------~M~A~TRA~~YmtKIHmLAP l 

Szabadtördöf Gyöngyösnek I 
Irti : lattydk lllddP okl. IDIPID~. U OTT ts liSZ IZiktl'fiiB 

(Második kllzlem~r)') 

Mu:tkor .nár állalánouágban klfejll'l· 
tt•m a rytn~ryösl fOrdll jr.lenl6ségét. mosl 
lássuk, hOlY kDIIIn kl ön l.iqcyalva a közölt 
f~lléleleknek ls m•·&felel·e a kérdéses hely? 

A megfeleleJ na~eysá&U lvrOlelll a ua hja 
me1, hOlY hány fDrd5zöre ~ell némilanink 
maxlmilisan, azonhan természrlesen ennek· 
merallap tásinál f-~ryeh:mbe kell vennünk a 
jGv6 fej lldését ls, merl egy n;- árl fOrdlit nl'm 
épltllnk esak a mA-nak és Igy a fejlesz"• 
késObben klllllnben lren sokba kerülhet -
Tapasztalatom nerint e11y fUrdllzll után lel
alább kerekta 6 négyzrtmtlter terll.etet kell 
számitanunk, mlnl ok v, tlen szOkséges terD
lell minimumol t!a a fD•dllzök max mált au á• 
mát pedil a lakossár 10 sziuldka adja.
Ha ezekel az adatokal v~sszDk uá'liltbba, 
ury a gyGn11yöal nyári fOrlill rt!su!re kllrDI· 
belill 12.000 nétlyntméter, vagyis 3 300 
né1yzellllre, illelllleli kere~en két katasztri-
11& hold terDieire van le1alát.Jb szDksér Ha 
nonban f•1yelembe vps,zDk a f~ntebb mon• 
.tollakat, úgy helyes, ha ennél a területnél 
aa1yebbal veazDnk, ami annil kivánatosabb 
ls,· mtrl l&y nem ill elő tulzsufolldg, ami 
annál ldváni!lesabb ls, merl iwy· nem áll eló 
tulzspfellaág, ami a fürdőteJt vlssz:aria&7tana 
és .11!11 van adva ,annak a fehetllsr1e ls, 
hoay lllbb liOlillféle célra s~olgáld meden
cét (pid. hullim) épilhessQnk Idővel 

,1•Tiszapartl által kijelölt terQiet narysá1a 
teh4i· .elegendO, de helyes, ha azt nagyebb· 
nak· vesszD Ir, aminek - amennyire bmerem 
a héT'yzetet - nézetem szeriul semmi aka
clilya nlacs, merl hlszu a n'baroforgó le· 
rDitl sokaterosan nagyobb a szDka.égesnél. 

MeakOzelllhetllséte ennek a trrOietnek 
klvál4; mert a!ll pár flerc alall.gyalog ls el
tlrllet6 a város klzepére, ott \·an a vasulf 
411omb és az autóbusz jiral<>k fllutvonala 
mellett. 

A fDrdlmedencék és zuhanyok vlzel
látása;<·A für~k medrncélnek baf:lllasmen
tes krlstálytiszta és oem tul t.ldr& vizzel 
ellitba a ltlrdll egyik legfőbb kOvetelményr, 
ll nél,k.OI nem azimithatank sem Da&Yebb 
litoraíettaáara sem rentabllitásra l 

Ezt •ll, ahol bővlul termál vegy ártézi 
kutak, ferrbok állanak rendelkezésre ÚIY 
érjük el, hegy a medenc~ vldl szlnte na
ponta teljes'!n klbocséjtjuk éa azután azt 
ujra tilititik a ferrás vizéből, vagyis naponta 
cserélünk fDnl6vltel és u1yani1y kellene 
tennünk, ha vizvezetéki vizzel kivánnánk a 
madenilékel tápláln l.- h1en ám, de a napenta 
vlavezetékl viz nagyea lllder lenne éa a rutl• 
lelt pedig i&en sokba ls ke10ine, mert eay 
ltven m.'ler hosszú medenc~hez kOrlibelDl 
2000 koométer viz szOksél(es. amil ha Dl• 

,onta cserélnénk, akicer 15 filléres kObméler 
ár mellett naponta 300 pen16be kerUloe a 
medence··eayszerl me&tGilése. 

Ezt az Olieeget ,edig nem Igen hozni 
be az a fllrd6, amelynek a viz hezzá méa 
nauon blder la. Ez a Ut tényez6 dráaadl 
éa a viz hldersé&e, de me1 az la, hOlY Ilyen 
lillY vlziuennyla~get naponta l&ylk város 
vizvezetéke sem tudna adni, ollezta, llogy 
ré&ebbea torlll már a méraöklk a fejllile 

olyan rne11oldisen, ahol a mellell, hogy viz· 
vezeték! vizel ha11nálnak, méwl& ez a hi· 
rom tényező kl lrgycn kUslöbO've, mrrt hi
szen filrd5re már mtnden valamire való vé
lll~""" 11Dksl>g van, 11 jó lstfn pedig na
lYOn kevés helven ado:t termál furrbt. 

lwy jutollak Németorsdghan arra a 
rendszerre, amely tökéleteaen llllllOldja ezt 
a kérdést és épllellék meg sJtiz számra és 
telJel 111egelé1edésre ezzel a berendezéssel 
•emcsak nyári fürdlllkel, hanem fedellnze
dálkat ls. Ez a rendszer a homokszDr6kblll 
kloroz• és szulfározóbtl álló berrndezés, tu
laJdonképen kicsfol n Ullyana7, minl amilyen
nt! Budapest Ivóvizét ts l utltják és igy el· 
képzelhtto, hOKY leljesen liszia és er·nsé
les vizet ad. A r~ndszer ahbol 611, hOIIY a 
medencében "vl vizel nl'm bocsálljUk ti 
mint e~használtat, hanem homoksz0r6n clo
rozó és szulfálozó készülékeken átszl v aty· 
tyu .. na és Igy teljesen áUiszlilva azt ujra a 
medencéhe nyomjuk és u:ra hauroáiJUk. Ez 
elmdelilel annyit tehmtenl', hoay ha ray
ner már megtOitöliDk a m~dencl!t, a kor 
mir nincs ls Ulhb vlzre azDkaéa, VBRyis lsz
til .tavanill ugyanaz a viz van a medeu
Lében. 

:.;; .Ez azenban nem áll, mrrl nat•onta 
friasit!a és eryebek miatt, amil ill Hem rés:r.
letezek, cea 10 száulék vizel a vlzvezelék· 
.tJallbo:r.~áboc. álttnk, vagylillay a vlzl.1\ederce 
vize 10 naponként caeréllldik kl, Eay · 2000 
kObriléler Ortartalma medencénél ez 200 
kObméterl és 15 fillér l!flYPégár melll!ll csak 
30 penglll jelent az előbb emlitett 300 penali 
hvlyell s e mellett a viz a napon annyira 
felmel:gede t, hogy a p6t1ás jórészt a fris· 
sllés mlalt szOkséges a bomoklzBrés, cloro
zb szulfálozb folylio pedig teljesen' tiszta 
b bacillusmenteué válik. 

Gyön&yllslln ls hasonló berenllezéasel 
kell a fllrd5t készllenl, mert Itt aincsen ar· 
tézl és termál forrás, vagy legaláblll la nines 
olyan, ami megfelelO b6séglten adná a vl-~ 
zet ~~ illY tiszta vizet kapna a publikum. 

Hogy a gyOn&yGsl mostanJ ny irt fOrdll 
nem 11en voazza a publikumot, annak ls 
egyréazl ez az oka, eltekintve aitól, ho11y a 
elkkem elején megirt feltételeket ls caak Igen 
szerény mérlékben eléallt kl, vagyis már nem 
11en felel me1 publikuma! lgénytlnek. 

Annak pedtl(, hogy vlzvezetékl vizzel 
lissuk el Gyön111 6s!lu a fllrdOmadencéket, 
semmi akadilya nincs, ha a meafelell bo
mekszllr6 kl•rózó slb. berendezl-aekel eik•· 
uitjlk, a váreal vlzvezel~k teljeallméaye u
uanla nyáren kerellen 2100 lllbméter, mll 
a viroa mestanl maximilis szDkl~glete pe
dll cuk 1500 kObméter. I~r 1100 kOb111~ter 
napl föllslel van a fOrdinél sdlksé1es aapl 
200 kObméter fedezésére, ami petlll sok.szo· 
roaan ele1entll. Naryoblt klll1é1et a viz• 
vezeték oda vezetése sem jelent, mert a ae
rDiel kizeléltea van a vlzvezetéklca6háló:r.at. 

Tlazadartl a vlzellátáa kérdésében szla· 
tén a vizvezetékbit való ellátást javtlsolja 
aaealelt16 tisztilt bereadezéaekkel, tellát tel· 
jeaea jd aten jár, helyes me1oldást ajtai 
eltltea a Urtlésbea 11. 
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A ne1yedlk fellétel szép •a e1észaéats 
lehelőleK fásholl tl'rDiet éa ma mt11 Csilk 
nagyobb ntuben van melt, mert ha a terD
let fekvése a.zép é• l'ltlszsétes la, klrnyr
zele részhrn fásflott ls, maga a lerOiet mp•·
lehtlllaen csupasz. Ez ulóbbl caekély hiány 
ar.unban nem ok mé1 ar11, h.oay elvesFOk 
ell a terOiettl, merl a learitkább eset a1, 
hou ilyen lAsflott parklrozott terOie.t állana 
fllrdMpilkezés cé-ljaira rendelkezésOnkre, an
nél Inkább ls nem ok, merl hlazen semmi 
akadálya viszont annalc, hogy a kérdésu 
terOield fásils uk, bokrosltsu•, parklroizuk, 
és pedig klván&á1unk azerlat, a tervnek 
meafeh!lllen. 

Ha lsszefealaljak moat mir a négy 
felh!telr61 mondettakat, akkor azt látjuk, 
hol)' Tiszaparti i' helyre - talán a ren
delkezésre álló legjobbra az •a•sa váresban 
- javasolta a fOrd6 megtpil~ét Ea a hely 
annyira megfelelO, hoay majd ha téli fedell 
aszoda megépltéaére kerOI a aor - aminek 
megépltése bátran meajósolhalom nem fog 
évtizedekir késni - ennek sem kell más 
helyet keresni, Ez ls erre a terllleire épllhet 
matd, aminek l1en nagy elOnye lesz, hoay 
enntil már nem kell szlr6 éa Ilutild lileren
dezéseket épltletni, merl a nyári fDrdl ha
sonl!~ berendezese mlndea akadály Rt!lkDI a 
téli fOrdihOz ls felhasználhatók le11aek • 

lay a llely megfelel anaak, hogy a fBrdő 
gazdaságilag is kif1zesae ma1i1, heu azon
ban IZ Igy legyen, ahhoz az ls szOksé&es, 
hoiJ mf&feleiA hezdt!rlé&sel kt!szltsék el a 
tervet és az egész épllkezo!lil, varyls elyan 
tervek szo;;rlat épltaék, amelyek · fi»lytán a 
fürd6 azép .fs, i' Js ds azenklv!!! mtlépltdle 
glc•ó lel)' ep~. , • • .. 

Karácsonyi strófák 
A Karácsony elközelaet 

A •zerelet ünnepe ; 

Varva-varfa felnőtt s ntraiek, 
Jövet~nck örvendve. 

Fehirolepel boriifa be 

Mincienütt a J•thatárt, 

Ceilincelö azán fut fel 1 le,· 
Felcsertlve a batárt. 

Fels6 a alsó pl~baoia 
Karácaonyra kantort kap J 
Jlthallcat a kert~zia, . 

Mecnyurazik a n~p ~~ pap. 

A Karác:sony azent <innepe 
Töltse be a lelkeket l 
SZállfon ujra saivelnkbe 

•cyet~rtö azeretct ll 

VIt61I telek adominyoúa. A hlva· 
tales lap köall, hogy a kermAnyz6 1\r Öfll· 
m61tósá1a 193l december 9-éa kelt Jeafel· 
a6bb elhalAroziabai a mlalazterelalk el6· 
terjesztésére Rosenieid Emil és Sama gyfn· 
ayOsl lakosok ittai a fOldreform eljárás 10• 

ráa U~32 azeptember havában kelt felaján-
16al okiratban felajialott, Alkar klzsét h;.
táribaa fekv6, ' katasztrális !leld leGO n. 
1111 Ol lelket vlttlzl telekal elfoaadal mé.
tjztatott. 



MEGYEI ÉS VAROSI 

HIR EK 
Az új virilisek 

A v. k-'pvlseliltestD:Pt Alla! elfo&adolt 
IPIIIItb ad•t filetök uévje~eyz~k alapján, a 
vAresi virilis képvtselllk az 113' évr.: a kO
vetkl!zGk : 

Rendes tagok : Vilh. Ktrcslltsl j1nos 
llbtulajdenos, 2. llr. MaAAó K~l111án ervts, 
3, SzAilló l. Oéaa hbtulaid, ' dr. V1aontai 
Oylrayn• háztulajd, i Boxt1ern Izidor k~
reskedö, l dr. Z~bó~:zky Oyu a •Y· peota
ftlnOk, 7. lzv. baró Wildllura Arhlrn• hb
tulajd. 8. Boros Aladár &Yónszer~sz, U. Osz. 
lrelcher Deu6 háztula;d. 10. Rounfeld Emil 
~lrtokos, ll lir. Val 4 Sándor ll(yvéd, l:Z. 
Bllcbler Zsltmond iaa~aató, 13. dr. Horovitz 
Alfréd l&yvéd, 14. Guillllan Sáallor IY~iY .. 
Sl.er6u, 15. Schaar Mlksa lláztu'ajl', ll. tlr. 
Vajda Ármin IJY•éd, 17. B.ruaD.aőtliiZ· 
gató, 18. Frank Htnrtk bir.okos, !Y. Blrú 
j6zaef nr. f4szol&obiró, 20. Vajfia Antal 
báztulajd 21. Ktráiy j.tnos hazlulaJd, 22. tlr 
Wilintr Stnd,tr orv11&, 23. dr. Bálint . .t,ndor 
erves, 24. dr Tr•m~• Fcrnc ailalurvoh, ll5. 
Kovács fereme isk. il(ltllaló, l6. Katona 
Sándor k~reskedö, 27. Kodler Sándur r. l. 
illaz1at6, ~. dr. Kurez ]ak .. b D11yvéd, 2g. 
llr. Kti•An Dus6 orvos, 30. dr. Ha.d6 Béla 
orves, 

P6tlaaok: J, dr, Fo~rkas J.:nö Oi)'•M, 
2. dr. 1011&1 ftrln\: o,y •• d. 3 .• ,y, K•c•h 
Jjnoaaé bir.t•lajd, 4, •r. Buke~ica Mlklós 
tliyvfd. 5. CserJán Imre &Yóayizer~•r., l 
~11erján Károly 11yvéd, 7. dr. Oo·•~•s Mtt.• 
lós orvua, 8. B uiáka Mihály adó hiv. l 1110~. 
9. dr. Bogdán Mthály orvos, 10. Ot. v. ÁJarn 
J J:r.&efül! háztulajden o~. ..... 

A ll01ta•ant6a J6vihao•••· A vi
roa UJ34 évi kOitséav•t•afl az allapán cse
Uiy vMioztaiAssal jévibaayta •• a lllnél1 
póiadót 48 ar.ézaléllban illapitelia mra l 

f~tlterje~~tettt a bellarmlallltfrl•mlla. 

Patk6ayt ay6azde a placaa. Ar. dl 
helyl!n létealtell napi Jllac 6ay r•nd~sz.etl• 
lisztántert.tal, mlnt kéaJ• ml és foraalm l 
uempoatbél a leim~afeld6bb je helyen vart · 
A leltelt b*zak ls klrOaklrll mintl fefipll 
tc:k, kivéve eayet, amelynek tlhaa)atolltelke 
• Breanyinszky ház meflell lellazik. A hár.
tc:lek ti vaa DIYin kerllve, ez azonban csak 
arra jó, hoay ott a d1dvás romo!1 kOzt za
vartafanlll teny•uunek a patkányok. Innen 
rajokban lepik el a azomuc•os házakat• 
ahol az udvarokba, féluer.kbe bthordott 
a;atordel7.kákról lehulló ~lelm:uer.naradéko
koa él6ak0dnek. Kivlliatua ~ulna. ho11y a 
romok helyén mi~lőub már ház épülne s 011 

volna a hely &em lakat.anul - a patkányok 
birodalminak meahagyva. 

Pelk6rJDk azoa t. el6(i&d6lnkct, akik 
rl6fizca.11 •ijaikkal hilrál,kban vannak, az 
oaacact aicl6bb IZin•kc•jcaek llcküldeai. 

Kiadóhivatal. 

UJÉVINBVJEGYEKET 
LEGOLCSÓBBAN 

LAPUNK. NYOMDÁJA KÉSZIT! 

MÁ Ta.AVIDEKI HlltLA.P a 

TANOGY, N~PNEVELÉS UJDONSÁGOK 
Szivgárda előadás 

A kit:p. áll. cl, iskola Szívaarcla cse· 
pertja tartalmas müsorral rcatlcctc mea f. 
laó J7-M! azekáaoa karácsonyi clöacláaát 

A prológot Neváky A•tl l,'. o. taa. 
aa~adoua k~civca, G:scaa6, irtclaca haaaoa, 
••ly utia fötiaal. J•a• József aárdavecctó 
bcs&iclébca a lilckb61 faka•ó jótikoayke· 
elia uükti&it fcjteaette. Alia a•r•ült Ic a 
f&aaoa' a .A leajebi kiYiuáa" cimü k••· 
ves uindarab utia, a •• oly •ivatosaá lett 
uavalokörut. cloadásábaa ayöayorktclbct
tüak V alobaa elérte act a hatást amciyct 
ca kell, heu kiváltson a lel ekböl. Bclc
aarkol& klküakic, ircani Yéltük .A• Iatcn 
ncmt"·t s cayack irczt6k. aaauakat Italasa 
alatt, ami oly foate1 ma, ac e6 yeaiskeclc1 
koruakiban. - Euk •tán 4 .cayfclveaá-
101" niadarab kltlate l• a balleatoaáa li
&v•lmtt, mclyck mlu.dceyík.ébca a kis elO· 
adék derekasan meaállto~.k helyüket, '" a 
kemely, mint a derűt kclt6 ucrcpckbc.t, 

Juu• l •zcaény avcrmtk" e nincla
rab aaayalos elóképc valóban a •eaayor
llájiot lozta kip&elctüak elé. Valamcnayi 
kis aaayal bajos velt. 

A .Manóclka" c. verus jnlcnct :rárt.A 
be 11 elto&liáat, mclyack kis tórpeil •iatlaa 
métJ moil i• látnaak, amint fo~tuakoikoa ül· 
ack •• cr.61ten 1 ke.YCIID plalo1Mk a 
kan.i Clóka él l bokor &Jatt aló DJtfl%i 
feli. 

"-lyeaek veltak, amiat a 11iirka fcl
la6h6& ·fordultak kiunaaguklutl, ltoay 1&&1· 1 

lilla el 6kct a kózponti i1kolaba, Valóll&n 
irdcma odo~. mcnai nekünk naayoku.ak la, l 
mcrt ott taoilo é8 tanitvan C&Y azivvcl-lé
lckkcl •oiaozik car boldoaeabb manar 16· 
YCn • .t felipitilia 

• •• 
A kiadások levouaa utáa mca-•••t i 

öakia&a aliomiayolr..ból a a&eacay taa•l•k 
eip6t kapaak. 

ltic:aik - a kiacbbckack l 

•••• 
Athelyezéa. A v. K. M. Antal Zol· 

t.in cNaylcleleki il.ami taailót aaj.it kirill 
il ktltatairc a ayoaayOal illami elemi il· 
kolibec itaclyclll· 

S•Daldl. A karácsonyi u•nid6 ac 
ill. cl. lakolilan •ec.mbcr 24-til jaautr :l
ll ll1úróla1 tart. 

Vitézek bálja 
A ViiéLi Hái rendez6 l lzultSátca kOzll, 

hogy az ed.Ji11 l~ ul y IIIKY lilkerrrl c!s l.:uy~s 
kerel:k knz()ll megtartoll Vttüi Bal I§J3t 
február hó l-án lesz ~~~~~~larlva a pesti Vl
aadó osszu termeiben. Eten Immár urná· 
IUl táraadalilii eaerneny·szilmba menö bál 
Irént laen DIKY az érdekltllu. 

A reudc:t6 bltullsáa& a ;uc:l!hivókc~t ké
a6bb f111i1 kiboCSÍjl•llli, 

Akik me .. hivot iaén;elnck és azt va
lami okiUti me11 nem kapták, forduljanak 
IDI!Jilivóétl HeV~bY.lllll~lU'I Vllül s,.k ka· 
patinJdto:éllll Eger, v6rmeKyeháza. 

T.SIUEIJSZB LAPUHKA T! 

El flzetőlnknek,olvasólnknak, 
munka arsainknak kelle ' es karl
esony i Donepeket klvénunk. 

SzerkesztOs~,. 

Névl8alyarosltéa. Dr. Gyultstir 
Laszló m. h. rendllrkapitány nevlt 
Györkényi-re magyarosi!otla. 

A THSZ kltDntetése. Onnep•
lyes közgyűlés keretében 
osütörtökön adta át a TESZ 
központi vezetősége a nemze. 
ti IRUOkJhét körüli értékeS 
munkassa1ukert az egyesület 
kitünteteaét. A Tesz jubile
umi érmevel dr. Puky Arpád 
polgármdster, Bir6 József 
ny. föszolgabiró és dr. Bak6 
oszkar v, tanacaes, a munka
ved.elmi keresz tet Nagy De•a6 
a közmüvek igazsatöja, Ko
•a.os Gyula ipartestilleti el
nök, Baiogh István egyesü· 
let i i&azgatö, Balogh· Sán
clor gaadakorii elnök, Kovacs 
l'. 1'&1 •• Tóth Istvan kap\a. 

Két •J kantor,Pentckcn delutan 
4 órakor ilt oaaz.c a vuos lltpvlaeli· 
teaiülele kantorvalasztó lrözgyüf.src, 

A fcl1öri1Zi -Szl. Bertalan fötelftt'lom 
kantori auasaro~ a kijelölő vaaasz1many 
jelölte: Patzay Jo~nost, Tóth Lajost es 
Kocl.i•Q G-yircy voll hctycuea kaotort. 

A leadott 47 szavazatból P•tzay 
Janos 30, Toth Lajos 16 szavazatot 

nyert. lev szavazólt~p üres velt. 
A& alsórtszi - Szcnt Fercnc

rcn4i - kantori allasr.& jclölttk Stcnl
hccyi Horvath lstv.&nt, Hevcai L••&· 
Jót ts KopoliSZ Auréh, 

E.DQtl a valasztuna l is 47 aava

zat lett lcadva. Sz.enthegyi H. Istvan 
24, Hevcai Laazló 21, Kapu& Aurtl 
1 azavazatot kapott. Jigy uavuólap 

ill il üre1 volt. 
Eiek&fl a két új kantor : PAtzay 

Janos ts Szenthecyi Horvath Istvan 

leli. -

Emericana u ulataél•· ' 1 E
mericana januar hó ll-an meltartanció 

mulataanr• nanbitn folynak al el6-
kts&ülctck. S:iller Kalmán ·'prier a 
kiküldött vica•Ali bizotts.ag élén min
dcnt cikövtt, hogy úCY az erki'csi, 
mint az anyagi siker a régi hagyo
manyokho& mtltó legyen. Sok rca
azoru.ó , 1yctcmi ftallgatö tanuha6nyi 

elöa1enetelct biztosítja a muLatsAg 

Us&ta j9vedelmc. 
' . ... ... --- ·---~___.... ... -

· ··-·· ELADÓ 7-9 év~s ldnyUnak való 
febér hár~nybiír bu,lda Cim a kia•lóhan 
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A Kultur nyomda árban, kiállitásban egyaránt 
. VEZET! VEZE~' l 

--------~--.. ------------·~--------~~--------------------------~·--------------~ .. 
11358/kl. 1933. l B il ·rkndom a nagyérdemil knzonsl:l!', városok és kiz· • 

JI ·· W • 1é11ek fll(y_elm•t ll z e rn e m h e n készillő mindennemG 

A ""~~~~~~:!:L,,.,,,,, l _,AVEIJ1EK •. "'dk'"" 0~~1 1~!~! .. !!,~~~~~~~ - Hb'"'' 
lli33 évben termett amerikai siq.a szolöve~z-~ ~ ~ Alli;~ h,írrnilyen fonn~ll n. ~s mérethPn, hM'mely s>övrggel 
_sz~ből az alant felsorolt m~tn;ylsl!g ktrlll ti-, ~ ·~ e ~ k~s•.il~k s olcs<\ ;\raj~nlattal sznlllálok. 
a.Jasra. ~ Tá~álm eJsiire:JdD horganyGntvényből -

l. ogz'. ll. 05 l. · ~- elpUIItltbatat'an és lzléses kivltelben k~-
Riparia _Porlalis • • 2ó000 drb. 6000 drb. szDinek. 
Berlandtere • . . . . 34000 • 4500 • É Á 
Oratnon Ruperlis .• 17500 • 4500 • f 'Et' YES fEH R S NDOR 
Nuuvedre •• , ••• l 4' li O • 3000 • ELETV~'SZ o- hevesme1yel elmtábla és fémáru öntl'de -o 

Az l. oszt. sima Ripaela Po,laib vc~sző ' ' ~ G Y O N 0 Y O S, 
ezrenként 10 P, a 11. o,zr 5 Pt'l11{l1. A B r-l . V~l!'~ F~r.·nc u 5 Vá11ó Ferenc u. 5 

la!ldim Rparia, Oram"n RupcstrtsésMJu-1 •r••··-·---·--···---vedre Rupe .• tris l. oszt. vessző ezrPn~inl 151 · 
peugő. Ug:;i11'a:. k a l.ljod:ól ;, ll. lk os2t. B11RJ:!! • ...,..... ~l§"i±fflce=wfiL4Vhi} 
v~sszö euen~ir•l 8 pengő l KÖNYVEJT ~ 
löalan~:'~~~~~t:e~·~~d::~~~~k~~;:~k: '··;~~;l~~ 1 u. lll im.lkön,vei·. hl'lt'~ ma- Moziszalvény l 
beli SláHdékul.a: E·1d1t'o<1. jó!S· f'' árnfgaz· vPi!, !.ily•' ir Jt;;it, l:~nkll!'yn il stb. • 

dánál jelentsé~ l•e a ;~lcl.~r •·gyi .'c !l befi- jó és ttlcsó inuRNirtll kll'liSIIJtrt ~ Ezt'n ~ 1 elvé1 y tulajdr.:no!a, 'min 

zelo!se mel e'l. MÓCZER GYULA ~ a Mátra,idrki Hi1lap eli,flzttöje, 
Gyöngyös 193 ~ dec. 13. kF.nJ•t•kötti (Kossuth Lajos-ll. ll/2) JOllosuli fniy.'· hú 29-én és 30-án ~ 

0 R 0 S z 28 Pve ft·nnáN(I, modf'rnnlt·eren- ~ 
· bármely d_f'a.d >sra 2 d_~rah ieeye_l poll!ár 1ue>l• r. h -det eU l<!ln~_vköt· ·mdtermtlhen-

~_j ___ .-~·""'=-c.::=~·::.,::·~ j~~~ .. ·'-·· tgenytwvennl. 

~ KO'J!TESSE BE ~ P-.h"IY 60,fenntartottso;. ~ 
Eladó falusi kuri8. ~ IlY 5 sT ol· á• •IUMII!I.U.--~WIUJ~! . z~Gilye 40, zértsdk 30; t41id4s, 

lakásból és Bt.tikstiR C• :.tflt>J·,·dJ~histlllekhti ' kGrszl>k 20 fill ~ 
álló uli lakA, 1\t•llr ~~~z~;~;{ ~ö;.~'""':át-:111 i FliESS EN I;LÖ LAPUNKRA! Eti-;.J:is !.•1 6 es 9 vruk,.r. it 
2400 nJRyszö~~l~s Rl•lt ·1.$7~kt'l. i"'t;'•l:óva', L: o- ! ,_.. 

~;J:ji~;j~:::~~l:;;:.:::~·~::::::::.~~~:~~ i ~~;,;;~ ~ ,,:~!"'~:_,~·:~~--~~~~~ ~ 
------=~=-~~--.::,---.~,~:-~-=---~n~-'·- lr:~I~L,~jlt:8:11~~1'*'1~ 

Hónapos szoba. /(·• Or,=zv ~a•:él•- ~ •'• ' ~ 
h~n IlV kli •·n i't')ára!ll. ·,C,In· ''·ll lulor"z'•ll Jl ·'·~,:~, · 11· ' • 1 ' . ' -
~~?r'i1;~v~~·~!~~~l.: ön. B\;~n· K:;r~Y"~. ~ilna. l1 ~ :f-i p o . o -~~{i ozgo ·~ ~ 
HA IRR. DAE T És E 1 N K N E K ~ 1933 t~ec~mher ::t 'n és 27-ét~ ~U 
csak az ~ Szenzáclós l Szendclósl 

NAGY KARÁCSONYI MŰSOR 

ki CS ilE RED-.~. .. Magyar filmgyártás remeke [Ü) 
t1 "Rákóczi indulG" 1m 

nagy fÉNYE ll. " "";;:;:&"~';·;;~~,,~;::;·" ~ 
O l i!l D"""'" JI '" ,.~ If '"'"' liil 

~e:~! ] lliJ ,SZILVESZTER EST !ID. 
LAPUNKBAN HIRDE))EN!! @J MalacsorsoJás Malacsorsolais ~] 
···········--~----·····--···----·· AMATÖR FÉNYKÉPÉSZEK! SUGÁR·t DOLGOZTASSATOK! •• li'Mfil···--·······-····--------····: Nyomatuti a l\ultur-nyon1dában, GyiiiiiY~Slln. ~eMtbvezető: Sima DAvid 
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