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T A R T A L O M: 
Lévay Mihály püspök, pápai prelátus Hat

van : Karácsonyi gondolatok. 
Dr. Szmrecsányi Lajos egri érsek kará

csonyi ajándékozása. 
Okolicsányi Imre alispán karácsonyi nyi

latkozata. 
Dr. Szinyei-Merae Jenö a képviselöház 

alelnöke lett. 
Beszélgetés vitéz Subik Károly prelátus

sal : kereszténység, magyar"ág, zsidó
ság, 

Dr. Okolicsányi Béla m. kir. tisztiorvos 
Gyöngyös: Anyai hivatás. 

Öreg vitéz: Emlékezzünk régiekrőL .. Jog
esetek. 

A báró Hatvany család karácsonvfája. 
Dr. Urbán Gusztáv jogakadémiai tanár 

az egri jogakadémia diákazociális in
tézményeir;if. 

Dr. Czekkel Ferenc m. kir. tiszti főorvos 
kt~rácsonyi nyilatkozata. 

Beszélgetés Frank Tivadar polgármester
helyetles főjegyzővel Eger város fejlesz
tési problémáiról. 

Fenyvess Pál m. kir. gyümölcstermelési 
intéző Tiszafüred : Minőségi gyümölcs
termelésünk előretörése. 

Szent-lvány Ottó joghallgató: Munka a 
Felvidéken. 

Kiállitások a halvani Kaszinóban. 
Látogatásunk az Első Hatvani Múmalom

!Jan. Kékeasy Mihály igatgató nyilat
kozata. 

Dr. Kálnoky László Eger. 83Ilada az 
őszi erdőkről. Vers. 

Bucsuzunk. 
Néhány szó a .. Rongyosok"·ról. 
Irodalom. 
Továbbá hirek, beszámolók a mcgye min· 

den részéből. 

HATVAN 
Hl38. DECEMBER HÓ 22. 
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Nemzeti Hitelintézel 
Gyöngyösi fiókja. 

R. T. 
Telefon: 83 sz. Hanisz tér 4. sz. 

Takarékbetétek, Jelzálogkölcsönök. 
Elfogad a banküzlet minden ágában megbízásokat. 

Az első Magyar Általános Biztosiló Társaság képviselete. Központ: Budapest, VII, Vilmos császár u. 25. 
·Fiókok: BUDAPESTEN. l, Krisztina város. VIII. József város, VIII. Budapestvidéki Rákóczi ut 9. 

VID~KEN. Balassagyarmttt, Gyöngyös, Gyula, Hódmezővásárhely, Kispest. Kisújszállás, Mezőlur, 
Miskolc. Nyíregyháza, SátoraUaujhely, Szeged. Szentes, Töröl1szentmiklós, Zalaegerszeg. 

Magyar Általános Hitelbank 
B U D A P E S T V. József-tér 3. 

Alapittatott: 1867. Sürgönyeim : Hilel. 

Bankosztály,- Gabonaosztály. -
Cukorosztály, - Szeszosztály, -
Gyapjuo~ztály, - Biztosító osztály. 

Budapesti hitelfiókok : 
l. Disztér 16. V. Berlini tér 9. 
l. Krisztina tér 2. VI. Andrássy ut 33. 
JI. Sz,na tér 5. VII. Károly kir. u. 3. 
IV. Kálvin tér l. V!ll. József krt. 33. 

Baja 
Debrecen 
E• er 
Győr 

Vidéki hitelfiókok : 
Kecskemét 
Miskolc 
Nyire~ryháza 
Pécs 

Sátoraljaujhely 
Sopr:>n 
Szekszárd 
Székesfehérvár 

Brassó Temesvár 
Nagyvárad Fiume 

Kirendeltségek: Fadd, Paka, Tatabánya. 

.-------------
Gyöngyösi Szesz és 
Borkereskedelmi R. T. 

avönc~vös 
Tel: 22. Téven ház Tel : 22. . ......................... . 

KÉSZ IT rumol, likőröket csakis elsőrendű mi· 
nóségben, k ü l ö n l e g e s fajtákban. 

Forgalomba hoz valódi, kisüstön főzött szilvóri
umot, barack. törköly és seprő 
pálinkát, finom szeszt é'J bor· 
párlatot 

Kérlen dratdnlatot. 

A cég az évszázados T éven 
féle rum és likőrgyár, szesz· 
nagykereskedés üzemét foly
ta!ja, italkülönlegességeit az 
egész országban ismerik. 

H 

!Első Halvani Mümaloml 

MAGYAR-OLASZ BANK R-T. HATVANI FIÓKJA 
ezelött Hatvanvidéki Takarékpénztár Részvénytársaság H A T V A N . 

A Magyar Nemzeti Bank mellékhelye. 

Foglalkozik az összes kamatRzerü ügyletek lebonyolilásával. A "Fon· 
ciere· Általános Biztosiló Intézet főügynöksége, A magyar királyi Osz
tálysorsjáték elárusiló helye. Készséggel áll rendelkezésre export éR im· 
port ügyek, kompenzáció11 üzlt>tek IPtrehozAsában és lebomolilásában. 
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HEVESVÁRMEGYE 
POLITIKAI. KÖZGAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI VÁRMEGYEI LAP 

Ml·:r . .JJ-:I.J-:\11' IIA\'Oi\T,\ KLTC'/.1.1< I.Uii.-1/.J-:TESI AI<,\K EVr' E\'1<:: l:ll'E\GO. H:l.loVI<E (j I'L.\G(i. í\EGYEDI::VI<i·: 3 I'I:NGŰ 

RflRflCSOnYI GOnDOLflTOR. 
lrta: LÉ\7fn' miHÁ!JY. 

Vénél járju már o: ádvcnl, /<ii.~:ij/H)n o kani· 

cs~>n.t/. h·i.~sen e·•cll lwcon lwinullcíj/JUn nem igen 

leszneh mo.~/ n1eír lcítlwfcíh u lwjrwli misc'lire .\iefö 

L'ntl;erei< L:ln:.'f~>rrlui. rninl ccl:li!f, c.~enJ .~ebb lesz u 

fulusi ci/ef. le.<JI'djehh em;·l1éf c'i/,isre kerii/ci hi::cí n.llih· 

lwnf<ísu ceri /'el u hnll,<JCJfcí.~f imiff I:U.'f.lf amofl. 
;\ .~::ép rích·enf L'Uníz.,os /uirw elfűnöben, de 

mo.~l e~ "'' oho:: ol.t/CHI .~opcín/mdd.,f, nlinl rnrís vesz

le.,é.<Jei< ic/ejc5n N.tJomcíiJ<l /ép o::onrwl u kor·ácsony 

és btisci.'Jl'.~Cn ilrÍrpcílo/.iu o:: Pm!Jerelwt Um1an miérl, 

U.'f.lfCI1l mivel /uírp<Íiolnrí '! F::t hércle:::ik nzo/1. aki/1 

s:::oronqcí .~::icvel helneh em;ih rwpní/ a mcbihra. Az 

élet .':oh he.,er(í ,1;9éérf. wni icifonnun rnindnyájunll

m nehc>7edih. Krírpc)f/,is ozolmoh. ohih o lwrácso
nyi isieni s::lilc'i/1/)(•n. }é::us ."'•·iszlusban hisznek, a 

szerf'f<'lneh menn.lfei ojcíndélw, me/yel mindnyájunk· 

noh () lw::ofl Atyjálcíl. uhi nekiink i.~ atyánk 

Tu.<Jocllwtutlun. hogy az ciduenfi nupo/1 nem 

csurnin o:::olmak lwclve.,eJ<. ahihet épen hitünk egyik 

nn!l.tl i_qn::sÓ!J<Írwh lliL'I/I"Oirbulcí.wl emléhnapjtira hé

·':it ef,; lll<'ff!J,J!c) lel/;; !íil"/;urlutoil'al e: o:: idös:oh, 
du t'.Jrl ul>l> 1r1 t·c;/umi. hom/ óclvenlneh u hedve.,.~é
!/Jiwn mciso/1 i' r'irt'inll'/ tuldlnul< A lwr·cíc.,on.LJ iin· 

ll!'fH;neil c;d<'·-'<;_,/1' pediu .~:in/e l>elmpoy/ul uzohha a 

sz it·<'/;/,,. is. le,<}nhíl>b !f.I/!'1'111Ci<lwrulmoh il.t~f'nlmr fel
uiti/c í •·mlt;Jwin.J. wneluei< még u:: élet l<ii:dclrneitöl 

llii'!/L'is:•/1 emlwrneh i.~ hedl't'sell 

l l<>!l.ll ne mondjuni< .~o/wt, h,if nem érclehel-e 

henrn'i"/:c>l. /w /, !!Ohíh/J néhcín.tf percre is a::: i/yenlwr 

IICC<Í rcíl-ucccí m jr'it,c'i nwn,·i lwllelwrnes !J!W'·elwlmeh 

eJ ·'~'~'~'.eJ<'. uliill rwill e.<J.LJ.,::eríi>c;.<l!/!'1 ernlélw::telneh 

:-;zerénu morHf,ífaíihlwl u 1)('//ehemi c-.~odcís éj.,:olw 
fijrJ,lndche. Vuu!f nem lwfja e me,</ o::: embert a 

mwrrnl'iwi< pcí.,::for'jcítélw. milmr Willl/Í hi::t'c//pnsé).} 

!WI s::tí/ ls/en u !J!I<'r'Tll!'lwll uj/w dltul ho:::cính fel· 

rúilfeillw: ~ 
(pen tcyrwp csfe fonh·ltam rney én is iluen 

elc>wl<í.,on. A .s:erep/ö mwrmekeh helyes viselhedé

se. o/ws és b<ifur .~:ercp/é.~e és mo!lánah oz elő· 
addsrwl< o /CÍI'IJ.l/Cl is olyan volt, hogy a jelenDoitok 

bon o lenmeyhulcíbh érzésehet /w/teile. Volt off min

·den, umi iycn jó ircínulwn nevelci/eg hot a gyermek 

/cl/uhe, de o eol/cí.~ !J.l/ÖTl.tJÚríi szépsc;!)e me/lett fel

hang:::ottoh olyan doloh/)(Jn és szcwolatol<ban is, ame

lyell cl lw::as:::erele/neh úröhhé szép világába ragad· 

ták a hall!-lnfóságol mouuHal. Egy rijvicl édes dalocs" 

/w o lóbbi hiizül: ,.Az én hazám a /pyszebb hon e 

/'ii/dön, nem adnám el sem nronyon sem !JYÖngyön. 

A1erl /w hazcím m;r)nmJaronw,n elw!nám. ugy a 

ma.Y.tJar nevel is meg/ugadnám." Az ünnPplő ruhá

ba (j/Jözij!/ gyermekek szemében u szill öröme. lel

küh boldog-ága c.~i//oqotl, mihor !'iJ!Jik a másikkal 

versen,l/ezve ezt a szép dall énekellc;fl Meglátszott 

rojtu/1. hogy nemcsak /'oga/muh van a hazáról. ha· 
nem unnuh szerelele be uan irua b2n,.·; vdcígukba. 

Könnyező fhfialwt és nökel Itiiiom ennek a 

daloc.~llrínah a hatásu a/afl Lám. a s::eretel uo/a
mennyi müvészeflel fel tudja venni a versenl-!1. A 

9yermeki s::ivek ha::aszerelele az embernyi embe

rek szivél is megindifolla. Mikor igy I.::Jrácsonykor 

Istennek irántunk való szereleiéért vagyunk há!chak, 

teszünk-e elhatározást magunkban, hony a hu:::áját 

szere/ő Jézus Kriszfu, küuetésével mi is szere;-;sük 

hazánkat! Szeressük polgárfársainkat. magyar tc.\l· 
vérein ket, szeressük ennell a nemzelneh rninden lag· 

jál akként, hogy a magynr nemzel élete, boldogu· 

/ása a mi sziDünkel dobogtotó szerelel által is biz· 

Iasi/va /eg,l/en ? 
Ahol a harác.,onyi isteni Kisded szerelele nem 

ral1hat fészket a mulandó do/gol<érl futko:>ó embe· 

rek szivében, off a hazaszerf'lel dalát c.~nk egyszer 

egy éuben nyilik alkalmu:,h hallani így karácsony

kor. akkor is a gyermekek o.ikáról Sok komo/u meg

fonlo/ásrcl n,l/ujl alkalmat ez a felséges iinnep. ln· 
ditsan mindnucíjunkal a többi kö:::ötl cmu is, hogy 

koporsónil zárfciig. s::ivünk éjjeléig ne felejt-ük. de 

híven h<'ivessiih ezt a ~wönur'iríí do/t: .. Az én hazám 

u legszebb hon e földön !" 

Dr. Sz.m recsá n si Lu i os egri érseli 
ezer mázsa fát aiándékozott karácsonsra 
az egri rokkantaknak és szegénschnek. 

A IlU/ !l y a r nc111 zel re fel /'Í r r adt del'ii.~I'IJIJ n n J!o~r
lu/11, lúi/IIIÍI'0/11, Kassa és a 111!lfJ!J!lrlalcta f:l'l/JI!il'lr 
((j/JIJÍ /'I;SZI' t•isSZI/11;/'I;Séltf'k 1/UÍIIW/'O.Wl/1 Szep 1111· 

11.1'/III!IJI)!lilutn lii/J/1szi;r ~·oll_al~ailllll!lfc l!Íllll ;~?~'': 
J!lítriarlm kor11, !lfJ.IJits/!f!/11 fupasz/ol'(lt. Lalluh 1 1.~1_111 
,,zrfrci/}('/1 IIIIZfJcin imrírllwzni a ll !Ifi!/ Tc Dl'll!ll. IIIIJIJIIII. 
JAI/11/c fiip1í.dori d/clcísrít oszlalli ko1·sijali~~/ l~·llces 
1;s hiisl;fJCs flit•t•irl'. Azt is tudl11lc, flogy_ fe.~wlt _flfJ!fe
/1'11111/cl friséri !l llflrJ!I l':iCIIIf:ll!ll'fr 1/ICIII'fl'i CS 1111/Hfl'll-
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kul' lr~szen rí!/ minrlen tílrloznlm, mclyet mcglciiv~tel 
a 1111 ,a. Tnrljulr, llurJY iil'iill!l't' dub!mut !w,qy szwe, 
amiko/' megtudta a IJéc.~i diinté.~l ~s ta!an ~:-~'!.Ic . az 
Vl'(JIJÍ/ell 111;//li Ül'llliil 1/Uif}YrJI' l!'lkt'll.f'k }fJIIZ IJ/'01/WIH', 
lu)yy tildott .~ziilűfiildjt•, 11 !J!!l'l'!ll':kkui'!IIW/c sok-sole 
emlt'/ra Íil'zij .~fÍI'USt é.~ SZI'JII'.~/ l'l'fe/r II!C!J Ott 1/UI/'I!d!, 
túl az nj lwfcil'okon, idryl'n lltllalpi!'. alatt. 1~~egts 
egyiill iil'iil fiil'fJYh~ZIIII!lJ!Jéj~u.!'/c .!"'1/w mayya_~~a.t•l~l, 
s nem mntaljrt ll 1111 IWfl!l om/111/lt~~IJt'l~, ltufJY '!·~euu/c 
föfdjél'l', a 11111!/Ya l' tiil'l~;/11'/}111'1 !ii'Z~I SUI'IISI llljtl/Ua, 
szcpesi hc[Jyekl'e mé[J muult'fl 1'111.:11111 kell. . 

Eljött 11 Ka l'dt·soll !J. A z l'lsu szi'IJIJ .. lll.tlfJ!Jill' l~a
rcicsonyllu.~zél•suk IHíurrla utrí11. S ll ~!IJIII-~z/or_.~zu:e 
ismrt lmrríi-.~OIIyi szerl'fl'lre tJ!JIIIllulf, JOllt•ltf'f llllittlifJ 
is ott ,;fl, /oiJOfJ 111'1!/!JIII' szil't;IJI'II a lcri.~ztu.~i s~t'!'eif!l 
sze nl Iti ll fl .ill 1;s ezt ,, .~z~:rf'lell'l 1_u· 11~1·sa Ic f~1111 !~l! a 
Fiipríszlor, lillllt'lll lr'f/f'lsusurlm 11 df'/euelc p~ldllJII l'ltl 
hirdeli és példrit II!JIIj/ti ff'llt!il'l'f fi!JI~fci~!'U{j!l. ~!ll!:~l 
1lf'll! arró/ akarlllile 1'111/Nri'ZIIi, lllf'lllllJI /ctJIIIIlJI'liiJI'Olt 
le egész é/f'/t• alatt fl SZI'f/1;11!/l'k. és f/!IIÍII/II!ilrí.~l'fl .. ~.:;o-
1'nlók .~Zf'llltl!Jii/. (:.m/c t/ZI IIIIJIHI.fllk el fctli'I/I:.Wlii!JI. 1/,/!

nep/ii /éfr•kfrd, /il!f/!J dr. :'iZIIII'I'I'.~tÍIIJJi. J~r1,j11S ~!fll'i ér
Sek, a Sze r. •Ir• t ii 11/II'JU'IIek fl /Ir, r ll •na/JfJI l'!.~ r •s? 1'1~1111 
il!lmél a l'illíqlilílmrlt roklmnl}r1i fdé ford !lll. A fopa.~z. 
turi .~zí1•, n,-int altOf/ll Ifiimiifi i.~ kiiliinii.~ fJonrloslw· 
dchsa/ l'i.w•l/l'letl 11 /ui/Jol'// é/ii lirisl'i: fl rokkantak, 
/iatfi IÍI'I'IÍfr I;S iiZI'I'fJ.IJI'fr ii'IÍIIf . .1/osl 1/(;f/!J.~ZIÍZ IIUÍZ.~I~ 
fát WlOIIIIÍII.I/fiZOI/ f/Z l'fi/'Í ro/cfmlllflfCIIrtk, ll 1/0.VSZ l'f}/'1. 
t·soporlja ltljtill. L~I/!JfiiU'Mror atyai szt•rl'lf'ttcl fJOIHlo!t 
az eqri .~.!l'flhi!Jt'kl'e i.~ rls az eyl'i 8?1'!/I;II!JfllliUiozó llt-
1•alal 11/jiÍ/1 /lfi/SZ(ÍZ mé/1'1'/IIIÍZSf/ {tit t/1/IJIII~ÍII!JOZOtl ll 
VfÍ 1'0.~ 1!/Zt:f}éll y ei SZIÍ lill Í /'fl. A SZI'f/1;11,1/ t·.m /w/o/r !/lJel'-
1111'/rf'Í ré.~ztll'e det·emlwr /;j-fiil nuíni11.~ [;j·ifJ llll]Ji szríz 
liter tejf'l fljtínloll fi'/. KIII'IÍI-.~IJIIY 1'1111, az uj.wíyiró 
tolla szl'rrllw órlai sorokal róni a ft•jetlelllli adrillUÍ
nyolc fdel/, kii/iiniist•n mnifwl' érezziilr, siit l111ljuk, IW!J!J 
sokkal /Wf/lJIIIJIJ é.~ lii/J/l azoknil/c 1/Z lldO!IIIÍIIJJIIfc~l~llc 
n sz1í 11111 é.~ ii.~.~Zt't/f', fl mC'Iyl'lc 11 .~ze l'f'lf'f lz/ kos 11f.1rm, 
nyilVIÍIIO.~.~~Í!I ".élirül liir/ik !' kii!llllJI:~el f~ c'n!J!~iti!c !L 
sze{/ények e.~ raszflnlltflk lmnrllfllll lopaszlor JIISl_II'P;· 
biil é.~ .~zodrí/i.~ ll'lfdiJiil . .llilf/ÍS milll/1!11 Nres .~zmutl 
é.~ 111imlrn l'llfJ!JII!JIÍ tollnál .~zebb!'lt be.~zél 11/lf!JII: ll 

neml's l'l!ll'lr•kt•dl'l. 

Igazolva látom az eddigi optimista 
nézetem et. 
Okolicsányi Imre alispán karácsonyi nyilatkozata. 

Hagyom.ínvos :;zokás szerint az idr>n i-; fel-
kerestük karác-ony Pi ölt O~olic~ám i Imrét, IJ,.ves 
várm .. <tyt: ,.zen·tett al1~panját, ho~y visszapillantva 
H múió es1.tendöre Ps (+:retel1intve a reFink lliivel· 
l1ezö uj ént>, k>·rac~onyi nyilatlwzatot adjon lapunk 
utján vármr>gyPje köziins,.g-i>lwz. Az alispfin a Ilii· 
velkez6 lliizvell!•n szavakl1al l!•ljesiiPII•· k.;résünk..t · 

- Mind~nlwr öriimmel adlélm a llev<'SVIÚmr•
gyént'k l1nrácsonyi intervjul. mosl ké.lszt!res iiriim· 
mel nyilatlw;:om Ps ma!{yar szivem minden örömét 
szereinf-m szdhinteni ét szinmagvnr v1irmegye min· 
d .. n vidéke reiP, mPrl meg-l1ezdiidiill ri>f,li tilmunk, 
hú .;zpves hitünk b!"leljesedP.~c. Uj liirv,;nyhatósirgo
k.,t. uj ffi!egyt>kl'! üdvii.f.iilhPIIem holdololan ll1~ves 
várme!-lve l1ölönsi>g-e nevPben, a kisúle~ildl uj m· 
szá~thBiárnll l1özölt. A ffidf.l\'rtroll lsten·· visszaadta 
n!•kuuk Kassát Knm{uo:J:ol, U:lllViÍrt. Muuluícsol, 
L.>vál, Losonco!, Rimnszonbatot. Érst>kujvárl és s(Jk
sok más kisebb· nag' o bb varost &s ktizs•'!lel. Ullv 
érzem, hogy igHzam volt. Hmikor mindi!{ oplimisl11 
vollarn és r1indr•n eddigi nyilatkozHiomban kiHeztem 
r<·ndithetetlen hitemet a szebb és holdo!labb magvnr 
jövőben. Milyt>n lélekemPiö és boldo;;iló tud;l min
den magyar szivnek, hogy az idén már pgyült ül 
velünk a szerele! kt~rácsonyfája alatt fiZ HZ egy
rnilió ma~yar i ... akik az elmult PvbPn mt>g ide
gen hatalom elnyomása alatt, erődökkel és géppus· 

kákkal elziirt hElzug határokon át gondolhHttak 
mirán!1, szab.1d magyar leslvt>rPikre. 

- A hála. szerelt>t és elismer.•s IH:tn;{ján tudok 
Cié:lk szólni azokról. akil1 a h,rza ehö hivó szavára 
fegyverbe öltöztek és élt+halálra l~r•st:"n kivonultak 
a haltirokra, hogy minden eszllöt:zt>l bi<dositsák a 
ma~o~y11r r:r•mzet jogdit ll Felv1d •k m ll!Yii!luktH lt•rü
letéhez. Heves vfirrnegye vilf't: f1<~i apáik hiísi példá
jal követve, boldog.-m siettek a z;ist:l!)k Hlá i•s ki· 
érdemelték minden elil!mer~sünket. Dic~t'rem itt 
nemc>Rk a fe,~yv .. rt visellí l1atonrdwt, hanem Hl'.ol1al 
a derék magyar gnzdakat is, ai1ik itldll~:atl~t•s;:en ad titk 
oda lovail1a1 és fog<tldik':ll a h .d~··n~l{n<~k a hrrza hivó 
szavára. UJból lfiltu 11, ho~v !!uel a n··ppel rlit!-IV tör
ténelmi teltekre vagy u ·,k k1>p ·s·~k. me r l iti mind•·nlli 
hü~é!-l!{el és fegyt:!lembm tclj~sili kiih•J,•ss!.'l{él rnin· 
den poszton. ahová hiv11lása es a lt>dtibb Hadur 
parancsa állitja. 

- Az uj pszm:'i< viharábi.tn, anw!~e'1 itthon 
eltöltik a magyar lel11eket, Hevr•s vArn11~~\ e cs,. n des 
szigetnek rno;Hiható. b:ir :tt i.; L'trLl'J!n,dl il n~m~<'li 
és kt·res.~:tény ln<'~ujhodá~ vá!{vlli a lelll•~l<bl,n. Né
pünk HZonban hivt·n kitml kipróbc'rll ve...:etiíi mellctl 
és rendel, fegyelmet Iéitoll " mel{\·e minden vidt\kr•n. 
közsé~ben !>s váro.;ban t'<!\·"rArll. A lliizil{c~Zl{dlás
nak n:..gy és f,~Jeliiss•'<tt'S feladata \'an most. Gála! 
vetni minden ~yiJ'ii!t>lni!ll, J,•csiliilpilnni mi11d··n szen · 
vedélyt, amely rombolásra \·e;e lwl. Az 1diíl1 en1-1em 
igc~zollak. Alispiini ülld~o:n do>.(lc~litsa Plíítl lámad
tak enl{e:n ('!<yesel<, lllert barálji1 volltim a riildmives 
népnek. Nem h!oladt~:~m sohétsPm, ho!-lv szivem min
den magyar érzésével szt•r!'lem t's magvnr lestvé
remn<•k isrnewm és P-rzem a m'lc:ynr falu fi11il, s 
tudom, hogy iik is s1.inle kivétel n•>lkül hi~:alommal 
vannak holZlim és én ene n ni-pre mindenkor me
rek épiteni. Alispáni müllöd,>sf'm alatt mind,.nkor 
segiteni igyel~t•ztern a fdusi n"p sorsán ···s ajtóm 
mind,.nkor nyi:v._, állolt l's nyitva áll mH is n leg· 
szeg•'nyPbb napszámos eliill is Mt>l{is jellernzö, 
ho!ly mosl i•pp<·n azok hirdt•ti:<, hogy ~yeninl1 kö
zelebb a n"phez, ak•k 11nn.1k idei•'n i-pp!•n Hzérl 
róll11k meg enl{em. N•·m sz,.rnrPhánvásk••ppen rnon
dom e.ll, séil iirvende:<. hogy •'n jártam m/1r akkor 
j..; a lwlyes uton. 1\.iizil{aZ!-l<llirsorr.nak is ét if'!lt•lső 
it·lad<~tfiul r,~ndelte:n el. hogv smciá!is J,!l.-kkt·l, szt•
rdellel Ps me<t•··rl••ss•·l h .jts;ik ._.,·.!H<' a lilrvényt•kel 
i•s tiir\ t'n)'!~s r•·ndel··lellel. Ah .. ! i>11j v11n. tvonnal 
ott vagyunl1 u segilsP!,;gel. S az az Plvem is bPv<1lt 
most i~. h"l{Y én !lPrn az i!lltáluwl<. IHwem az éiPI· 
nek az alispánj11 Vll!lYOk i•s lt>>linkúbb szem,>Jy.~sr~n. 
sőt le~o~tiibbször 11 lwlyszin•'n inlf;zem ,.J a1. Ü<tYf'ilel. 

- Nem kiv/111011 ill r•·szJd,.Jd>" boc~i'ljllwzui, 
csak mel{ernlitem, ho!ly u ml'<tyt• ino;ég<~' r<·s~:f'in 
lli>zmunktildl~>l (•s más me<!f,.Jelií mu11IIU ,Jiul"n"ldlal 
fo11unk jiinni munl~tís nPpiink sl'!.dlst'!l•'r•'· Gizdc.~sági 
t>letünk kir'pilr'•se f'!-IYI!! sz,.bbt>n ,·." <'L!Yrt' nngyobb 
sil1errel folvik. Terlnelí·siinll rnind.·n lt'·rcn niiv•·kszik 
t>s ltZ (•rk·kt>sitr'•si leh!•ltis•''l is javul. A magym ilöz
igaZ!-llllás UJ f,.ladatait. amel1 dit•! n llor_rnl·lnyz,ol rNínk 
rc·J, hnzHfias J,.IJH'sed,>ssel vúllllljuil Erz•·m. tudom, 
hogy na~y t'·s tii11t'•nelmi PSPill•'ll\ .. k lliivetkeznt>k 
mr;U h<•ztínilm a l1iizr·li jiivííb~n is, ···pp<·n c>zi•rl 
cstrk e!-1\·et kérek rrrindenkitöl: bé/1é/, nyuyn/nwl. ma· 
IJYOr te.~lvéri szerele/el. fegyelmet é.~ össz!'larlúsl. 

- Hítlát adva lslennel1, ho<ty llilzánk meg
nagyobhodását megéd1etlüll, boldog l1articso~yt ki
vánok l !ev es vármt!gye minden pol!lArítnak. E~ snj
nálalll11 veszem tudomásul. hogy u llevesv<irmegye, 
111nely mindenlwr hivatása magaslatán állott és 
egyik legleilintélyt>sebb sajlóorgánuma volt a me
gyének, önként beszünteti megjelenését. 
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Dr. Szin~ei-ffierse aenö, 
a képviselöház alelnöke lett. 

Dr. Szinyei Merse Jenő. cs. és kir. kamarás, a 
hatvani kerület országgyü/ési képviselője, politikai 
pá/yafutá.~ának értékes állomásához érkezett, ak
kor, amikor a képviselőház alelnökévé választották. 

Dr. Szinyei-Merse Jenő politikai pályafutását a 
komo/y, felelősségle/jes munka jellemezte mindenkor. 
A hangos, jelszavas politikusokkal szemben a ko
mo/y munka embere volt. aki a bizoll~ágokban vé
gezte feleló1'segleljes munkájál, igy többek közöll, 
minl a közoktatásügyi tárca elöadója, ho~•zu éve
ken keresztül az egész Hcíz oszlotlan elismerése mel
lell leljesilelle a rá rótt nagy feladatokat. 

Minl a NEP. országos alelnöke, majd ügyve-
7elóje a pártéletben végzell kiváló szervezö és admi-. 
ni~zllaliv munl.át (J póri oszlatlan ebmerése me/lett 

Komo/y szoktudcí~;a és nagy felkészültsége. eré
lye, é/e~;/átlim és lopiniola predesztinálták öl arra 
a maga.~ pozidóro, amelwe képviselötársainak bi
zalma emelte. 

Kitüntetés ~;zámba menő megválasztása alkal
mából nemcsak választókerületéböl, hanem r1z egész 
orsztigból lümege~Sen kereslék fel gratulációjukkal a 
képviselöház uj alelnökét. 

KereszténJ&ég, magJaraág, 
zsidókérdés. 

Beszélgetés Vitéz Sublk Károly prelátussal. 

- Az t'szm,··k zürutVI•ra megüli 1·zl a nemze
It·! 1's t•z a zürz11var éppc-n azokbt.n ttz időkben ~ell 
nyw:tHIHn~éÍ!lol 1;s kpi !<zPI a nemzt>t leslél. Bmikor 
fl l•·t.:r!·•l!' ohb •'1!"'"'!1'1 lu·ll,.r•f' mu!atnunl1 llifc-léo, 
ho!.',. Tl'f't.:Vi,·ju!\ l1tilpo!•t•l•.ai lwrci!inll"l ''" (i,szt>imln· 
ni id•.·lwnn, h"'.!Y n:t'l!\'i.tk>sith.,s,u:l a n·formolwl. 1\la 
mind••nl<i <• llc·r:·s;!o•t•\ ll< iTI;ft•li ~unJq',:t lth·.·n("k \'Ilii

ja n:.-":i,t. (''ll:.!:n>-:y 1~zt a lee•! f",,"lnlltf i1i·:f .:,.l;c·ppt>n 
érft .. lrr•Piih. s r, \'<',t'ITlt'flVPI~ rrH·t!OSZ!i."J·-{.t nH~t:oszlja 

fiZ t·r.•l·.t•l i-< s il n•·trl:f·l•;l t'~Pfi,• h: plc·!c·tnt•· teheti 
!Hn-<d;·,:,:,, llti,-d··ltneit~<·k mPg\·i·,·/t<mt 

Vit.;:: Su/Jih 1\órolu IH<' :du~ llilnor;r,il nwndolla 
t·zelll'l 11 lll i-<!,·,:, os rnondu~o!1al r·z l·:l.'ri 1\ .tholikus 
Lf•t!c··nyt'!-!Y!,·I IK. ,·.\·i k,·lZg\ ülc':--:t;11 .\:t. ct:t.'SZ orszá~ 

ft•lfti<\PII üZ • gri [cipup SI/IVrlir·• t'• ll fri\<.'trPsi sé1jlc"1 
is r••szlt·les<'ll l,iili)if, .. 1\lunll<~lúr~UIIk ko" c'ony f·lött 
felilf'reslo• él prc·IIÍiusl. t>l,i b<'s;fc·lc:P~<'s,• >OIÚII isrnf'l 
orszÓgO~ ft~~yf'lflt:•l l'rdt•mlii !l!JndoJ..to!\itl Hdotl él TT!i1 

ármnlú uj t'S/.trlt'luiil. V;to·z Suilik 1\itro\ prdálus 
e..:eket mondolla : 

- 1\:la szPrinll'm mindf'n !Tlrlf.!\'ar f•rnb1·rn1 k vi
lé-z lmrl'dy B,~lti minis1.krelniik ;,;i>!!<; kell úllniH, 
rnerl u mH!.(yar kormányelnökbf'fl talóliuli me!l' uzo
lwl 6 ki•ppsségcl1el ,··s 11zl az Plhivt~lollsáuol, amely
nek segils!•~o~ével hZ önzt>llen kerf'szli·ny f's szociális 
reformolwl üdviisen mt>gvalósilhé!lja a ma!l'yar nPm
zel. Nt~m lehel ezcl1el az eszmekel c~yes csoportoll
nak és párlpulililmsoknak kishjálilt~niok. Akik ezt le
szill, lizok tin.zö törekvest mul~:~lnak 11 hatalomra. V H

lamennyiünknek, mindt>n mBgyar embernek szivében 
élnek és hevülnP-ll a jobboldali, szociális eszmék, de 

ezeknek az eszm,;knek megvalósilásához kiprl>bált, 
kemP.ny és önzellen hazalialua vRn szül1séll. Olya
nokra, minl lmrédy, aki nagy jövedelmű állásal h::tgy· 
la olt, hogy ltiviskos.zorus. önemeszlö és regeleg kü.z
delemmel járó hivaláliát vé!l'ezze a kormány~lnöki 
székben. Hiába keresnénk H radikális táborokban 
ilyen alkalmas ft>rfif11Hil. Sem tudásban. sem polili
kai és grtzdasál!i ismeretekbt>n, sem pedig önfeláldo· 
zl> önzetlenségben nem találunk hozzá hBsonlrit. 

- Senki sem kételkedhet abban, hogy éon nem 
VB!!YOk filoszemita. A zs:nt~l(ógák ablakainHk beveré
séf m.:'gsem larl0m épilö polilikánal<. A zsidó l1Pr
désl rneg kell oldani. merl nagy cllolr'Jdásokal é~zlf'l
helünk a magyar élei sok ágáb11n tt zsidóság javMI1 
és a kereszlény magyarság l<áriiri1. A zsidó kérdést 
azonban nem uuy keli meuoldanunl1, hogv li vidéki 
kis zsidril1al üssük, hAnem kereszlény gRzdasági éle
lel, kri,zlu~i g11zdasági rendet kell leremlenünk. 

- A zsidókérdési kereszlény gazdt~sági rend 
átszervezésével kell mt>goldanunk es olyan gazdasági 
életel kell leremlenünl1, ameh·ben H keteszlé-ny ma
gyar boido!{uljon elsősorban Mindeneselrt> meg 
kell bPcsülnünk azok~:~! a zsidókat, Hkik li m11gyar 
haza iránti l1ölelessé~o~üket pénz és vér áldozt~lával 
mindenkor hiven leljesilellf'k. A sajlóbHn is urall10dó 
pozicifil foglHll el nálunk a zsid··•ság. E11 HZ eddigi
nt·! is tovább mennék a s11jló illszervezésében és 
nem llirlom kivántilosnak az 1918 as ~/t·llemü sajló 
fennlarllisát. i\1ég 50 évvel ezelőtt n•·m voll a nm ira 
kártél1ony ez H St>j~ó sem, minl ma, mert fél~zrizad· 
dal ezelőtt még kevesen olvt~slak ujság-ot. jobbára 
városi t>mberek és falusi intelligencia voll H közön
ségük, dPma ugyszálvAn mind .. nki olvnssa 87. ujsá
got és ezáll11l mel{niivt•!ledell tt sajtó mérgezf., er
kölcsronló befolyás<:~. 

- Semilyen polittkában nem lehet awnban 
c'ak jek'l> d kere~<zlf>nyst>l{. Aki a kereszlény P!.{~! 
jelszeinak teldnli, az nPm épil, hanem rombol f's fel
sznbndiljR a szPnved(·lyel:e', am<"helwt azután nem 
tud lecsillMpilani. 

- ~1ög.1nak a 7sidt'.k(·rdi•,npk 11 leglt-ljt>st·bb 
mf'!{oldiisá\·ul sem oldjuk azonb~n mt>!l a rna!lvar
ság minden ér.:ető proh!f'rncíj.'.t. ]iinniiik k·~ll R nagy 
rt•formnllnak t'S e;,ot•k j·i:1ni fo>-:nctl<, bátrr: ~nnyire lilla
knZIIHil is f'llt•nlill a..: t'-ldt·ilt>llt>l<. !\•·m sziil1séges 
azonbnn, ho!-'!'Y lú!ll>an ,"dikillis JliHink ,··s e;nherek 
oldir•k mr>g f'Zt>l~t•l a l«.ickst·k ... t. N··m f··hel ''" nt>m 
~z"b"d l··mit,olnunll más nq>ek n; hnialmt~k mód
SZI'Tf'it. Nel\ünk n !'iljúlos milg\m Yis;,oonyoldwz, a 
mRI!}'IH l.·lc-khPz ';" a m;.l.(\'lH hd!!\ omimvokhtJ:t: hü
sc't.:~''t'ktlf'k ke ll mamdnunk i1 n<•g"\ re r ...... wk mara
d.-kiHlön v•;gn~h~<;litsfJII<·il is. Nc>m t.:\ ülöl,·tt,•l •·~ harci 
ft>nel1f'cl!•sse! l1t-ll dnlucrnlllnk. h><nc·nt jÓ7dn, higgHdl 
rn•·dPnlollis~tll. Nem tmlorn fc·riin"k 1'171. al1i t.:\·ülö
lel!lil lujtf'l1zill, h<mt·m cséill 111!. ;1ld józanul es fe
ll' Plernnlt"l cselt•lq;zilc 

- A Mindt·nha·ú lsten jósá~o~áhól r<;szesf'i vol
lunk ez t'V Vt'!.(éll é1 n1Q!o(y"r ft·ltámadás nlljna!haS!i· 
dásimalc Nrl!!Y öriimünk ne mmr~djon muló érzPiem, 
hanem 11\"ivPsse azt mosl már minden téren a nt>m
zel meJl'ujhl>dását hozó alkotó munka. Egysr'günkkel. 
fe!-1\ elmt>zellségünkl\<'1, az egész mal.(yar népnek bol
douulásál biztosiló gazdasÁgi és polilikai reformok
kal meu kell mulalnunk a törlénelem szigoru birá
lala elölt is, hogy mi egymáshoz keresziényi szere
lellt•l regaszkodó. igHzi magyar testvérek vagyunk 
vahHnennyien és mPitók vHgyunk annak a hitnek 
beteljesedésére, amil NagymBgy~:~rország uj kerelekben 
és uj l1ölelékekben eljövö feltámadásának nevezünk. 
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Anyai hivatás. 
lrlt1 : Dr. Okohcsányi Bela. 

:'ll-1p nap ulflll olvHssuk H Jl·liJ'IH""k!•-111 i·~ a 
tór.;u talmi iolyóir-,tokh~tn u r••"•"·'itll'""d·h c.ökiH·
n··st•. H"- f'll\'ke ps ts g,·erm,~l,t-·it'tls -~ , .. : .. ,)j l\iúde
lem •-ol.lemPnyeit. 

Sokan io~:lalkmn>~l\ enel n t,·,nÚ\'ill, maga az 
állam, ilZ t·~vhfiz i-. a turJ(,s. 11 '~ oc,.,.,·.gus. az 
orvos stb. S':ljno.; a j<•lt~n rn-·g ,,,_t mu!;,'jil, ho!<IY 
m~g mindig nem fogl.'\lko/.nilk ··1•·::•·11. lll"'' rnr·!~'.lla
podásr'l t~lideig jutni llP.!n tudta:1. A~u"''<lll n~m 
szab:id a muniH'II abb1:1hal!yni t's a ~<ond., letlot td
IHnd<i" n ielszirw11 IH~! l tarlctni. itlnÍ .{ ••r,·d ·n···nv•·sen 
meg nnm tudjuk o:d -•ni a l1i-rd•'sl. 

S-.erinlt'm a It-mÁI a w p kö"-'' i1eil 'inni. rneg 
kPII a népoel ismerl"!ni. sz,~re!le 1 ni (·; •·rt:t~lni. rni
lven fonto~ tényező ez ilZ id!nrni c·s <'!!'háti be
r~ndeze:-ünkben.· merl rwrn rnind .... gy éF. spm laji. 
sem nemmlgazd H·i!.!i. s••rn ü! !c11ni. sf'm Pgduizi 
szempontl,ól, hogy van·e n•·rsz><pmod;;s, vR•!V nin
csen. De nem mindegv az sem. nogy a n<'pszöporo 
dásl a nép milyen rétege Hdja. Vr,umt az sem kö· 
zömbös. melyikből volna az kivánHIO!!. 

Ma vr~lahogy olyan korsurkol t>lünk. a . yf'r
mekszr•porulat szf'mponljábr',l. arm~ly bizony sem 
keresztényi, sem lársr-~dalmi szf'mpontból nem vitlik 
dicséretünkre. Ugy lálszik mínlhil félnént•k a gyer 
mekszaporulallól és a modern szólásmódnal(, a 
gazdasági viszonyoknak köpf'nn·gébe burkolózva 
mentegelnék magukat. V H n i~ lv~nne VRIRmi illaz
sag. Azonbiln ma sokkal nflgvohb, a mai modem 
kor által kitermelt mélyebb okai i>~ vannak a gyt>r
mektel~nsegnek. 

Tudvale,·ö dolog, hogy il nö Pqy öscsirrival 
szülf'lik, amely ől az élf'l~ során fokozalosan az 
anyasá01ra késziti Pl6. Ha ez igy van, aminthogy 
ur~y is vlin. akkor a n6nek csnk t•qy hiVItiásA lr·hf'l 
az é!elbf"n. Anyá\'li IPnni. ho·~v r:saládunk, l11junk, 
nemze'ünl·. Pmbr-ri npmünl\ fennmawcl,]sánal( lo
vitbblolylalójill AdJA. Á7. biwm·os. hoi.(V PZ R ~zf'nl 
é~ nP.rnes hivdilis a néínel ahban tv idiíb"n tildo
zalot l1övet.·l. Ellfil HZ lii~oznllól félrt-·k Pl!Vt'st•k, 
merl nem iliii'Hjf!l, rnagui(AI lelftldozni •'s f,;lnPk HZ 
anyéli s1.enl l ,id'ilrn'iklól. Mii~ol1 pf'dil! azért t .• rtjc.ik 
magukl'll Ifivol HZ anyai hivalÁsuk lúileless<·gént•k 
!P lj<>• ilrsélö', hogy a társadodmi élet öriimr·iröl f'I!V 
icliire nf' le~yt'n"k l,i-nylelen,..k lernondiini Sni,"I,Ht 
m.rg a l!\'•·rmeknevelés !.(ondjai 1úl v11ló oldalAn fé
IPiem IHrt visRZH. 

V illlll•tk. ö kik UY<'rmek híjúval l< uly{tk l··rlásá
ban. bec''zl!el•'sébf'n IH·resik <''lvt'·ni f'll!ondo(ú,ul' 
kielégilr~sf>l megtalálni. Ez H kulyr~ lmllusz. Ez nt'm· 
csAk nftlunl(, hnnem iiZ t'!-l<;sz vilál!on dívik A 
kutya RZPrl'!ele r~mberi dolo!.!. DP. tulzásba mPnni 
PZf'n a lér~n abnormális tünet. Olvasom. ho1.1v Fmn
ci~tországhiln már olyan kulyatemelök vannalc ame
lyek v~tel(sz~nt>k az ,.mheri lem,.lőkkel Dís7.si
roliAI r'pilt-m·k fÓ!I díszsírkövekPI állitanak ft•l szá
muiHFt N•trmális állapotnal( nevPzhelő r~z? Sz>t
bad l', ho!.!y a c~alP.d örömf' a gvermf'l\ hPlyPII kulya 
lt•gyen? E<~ szabltd-e normális lünetlu~nl tűrni az f'm· 
bPriség P.Zen degenf'rálódásál? Nem lázad e fd 
ill 11 kP.reszlény emberi ész. hogy a fölséges Rver
mP.kember helyeltf'sllője gyanánt szerepP(jen R kutya. 
Lehet HZ a családban egy ll!'lgyon lt>lhas7.nálhaló 
valami, de semmiesetre sem eqy gyP.rmPkf'l hf'lVf'l· 
lesiló, merl a gyermek vér a mi vérünkből. hús a 
húsunkbóL li.lek a lelkünkböl. 

A7. erkölc<~i érzék ezen fogyatkozásával szem· 

ben lel kell vr·nnünk 1'1 harcol, merl ma ruár ott 
t.itlunll, amint sll:llr<zlill"ilr~!l hozlft!l, hot!~' amí~ 
Budapt'siPn 1921-l)l'n 16 OOO c~r·c<P-mö ···It s wnan
aldwr 12 OOO ölebel larlollrd\, a rnult (·v ben milr 
csak 9 600 c<ecsf'rnéíl lartoiiHI\ milv<in r's uzzal 
:<zembt·n a IlUty/til sublét 23 OOO-u· Prnr•liiP-detl. Ime 
ill IJpszc'lneil 11 st.ónw!1, rnennyire siillyedt a Ul er· 
m:•l1kullu . .;t: ~s rn•!llliYirt~ virit~i'.il( a kul\ akullusz. 

At: t•rnbt·ri c·s l\c·r••szll'll\ i ért:l's t's a JOl-l' fel
liizad f'Z l'ilt'll és kÍPIIH'Ir ~<ZR\'ÚI, hO!-(V (w!l'drák
ról. lernpioeni st<'t~z .. luöl hirclt"s"k ni'. •·rnh,·ri nwl
ló~cig ,..nw lllo'I!CSÚ[ol;i<nl. A lúrs,Hialorn felvil<'tl!O~i
léÍs-lvHI Jwdir.( od r 1\,,11 hitlni. IHl!.l'Y 1tl1Rd1ih ozl"s~' ·k 
mt>g- it szc·relnt•k ily,d··n v ti.'J Int'l!fl>,ilvánulásd es 
majrnolúsA, nt>ho·~y 11 !-(\'t~rm .. kn,.v••lr' . .; póls.r.t•rt-• H 

lwrcs t's d.,.gent>ritll r•!!-(ondoli!s, 11 ku!n1 IIUIIus:r. lf'!lyen. 
Szrmwru do:og m~. hoqv !'g\· rrií ,,z l'lt•le folyH

m<in. nwrt SZ<'rtl lriy11I!Íséil rtl."nt Ie'i··~ili. kifogá:<ok
knl álli'lii>~ m'Jg;il. O rrtal.!itl ip :rlwdii• rrwgrryu~tHini. 
hogy lelkiisrn<'rt'li furdal,ist ll<' •'rt•lzt•n. Hi'l IIZOnbHn 
•·ln,·omni ""m hrdj<J rnf'rl n l .. lkr'-llPil IIPielk!.'zctl ür 
HZ isteni l<"rm"szf'l törvenvPi sz•·rinl csak gyr·rmt>k
áldá!! uljiin töltlwlö bf'. 

A. rr:ai modern csaindi r'let gyermek nélkül 
sivár, puszta, önző, szerelel hijrivi:ll idc·ig óráig csak 
érzt>ki élet, mindt•n (,.Jilist··g nr•lkül. éllnely l1ésöbbi 
idöl1ben esetll'~ c<~örniirhen vt>g,.iidik. 

Ezz,.( szemben nz a Clldléidi Piet. ahol R gver
mek mt>gjelr•nik. miir mngilval hozza a szülöi haj
lekhit a l11izastársal\ kiizé u derül, t1 lapint ... tot. 
önuralmill. alkRimazkodli•d. l{yiinr.(,•dségel. elnézést. 
önfPIIildozásl. Sli~mr'rrr.f'l, munkHkt'dvel, amely csa· 
meglaniljA arra. hogy mit>rl iol és mivel tartozik R 

ládnak. St.óval mirrdt>n JO. r-uni egy családban 
előfordul. c~ak neki lúisziirrlwlií. 

Ff'l l1f'll tehát rflzni rnindPn egyes emberi a 
llöziinyiiss.··gbiil. hol{y tudctlára &hredien 11nn · k. 
hogy cs~tlitdi élelt'nek lelln••nwst-bb C•'lja rwvének 
i•s ,.r··n;n"k fl?. ulr'tdb•m. fHj{rnHk az államhan ••s ke
rt~szli•nv: IPII\ionek IIZ •·gvhit1.ban való f••nnrnilmdása. 

Az tmvtll pN)ig 11rrH H kPrt's;r.lenv <•rki,!rsi pie
dt•szliilra lwll lwly .. zni, hog, úléret.ve r·lr·l" szenl 
hivnl;í~ftl, 117.! lliileiPs~,··:.: • IudlliiÍh~>n IiiiisP be •'s a 
rt'iÍ nitt !lldozalol lll{\' a C~Hiúddal, rninl pediq uz 
.~g\ h !Izza l t>s itllnmmill szt•rniH'rr mind .. nlwr hoz
za nwg. 

l h H lárs"d-dom nrind .. n ''!lY•·s tagj <t PbbPn 
az ehzondolá~lwn !udni iof.!:a lüJte!essé!-(él t'R riwsz· 
mrl t:rrFt, howv a esal>idi t··lt·l !ul ... jdonk••p .. ni cr'·ljtl 
nz utód, l1ibr•n iinrnal{ál lúljH t's al\i nr•ki liileli iirö
rn&t ndj>t, al\kor llf'nt lesz ideq•·nked•'s fl 1{\'Nmf'k· 
szaporulall<•l szr>rnh('n. Az AZ t•mher mf'!,!nyu~vással 
t.iv<Jzik majd <'l!YI(oron lsiP.n rendelteh'se szeríni a 
fiildi pálva sl'iniPrt•riil nnnak ludAtáhFtn, 111>!lY H to
vábbi liileli i·lde utódjában iolylölódik. 

Vedd hozzá. hol{v a nt•miRP!!' )!!len 11jímd•'ka 
Termr'i<envs&!! nélkül felbomlik az t'!-lf;!!Z állami, f'gy
(,ázi és lársHdalmi élet. Jaj <tnnHk a nPmzelnek, 
ahol AZ anyák mf>he meddéí mHrad, merl a:G t1 nem
Z<'! hAlálra wm il&(v .. 

Nem szah11d tovább tűrniinl(, hogv a bűniizök 
tovább gRrázdálkodjanHI(. hanf'm dolgomunk kell az 
uj kereRzlény családi élf'l me~lerf'mlést'n, amelyhen 
a szü1<i anyák, minl HZ emberiséR lennmHradásának 
lovábblolylalójál adók nem les;o:nek len~zve, hanem 
eli!!merésben és mf'qbecsülésben részesülnek és 
szf'nl áhiiHIIAI tekint fel rájuk mindenki az ö nf'mes 
és szenl hivalásuk idejében, minl olyan igazi magyar 
anyákra. Akiknek lelkébf'n az isteni szikra mel!gvult. 
hogy áldozatol hoz7.anak a haza szenl oltárártt. 
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Eml6kez~~:Unk r6giekr61 ••• 
.log esetek. 

Van uekünk egy nagyon kedves fiskális bará· 
tunk, akinek lt>gföbb iRvekezf!le. hogy vajnállágyAbb 
JO szivél minél szi!{orubb kül'!ö alá reilst>. Mindenl 
megbocsát, csak azt nem, ha a rovására mulatnak. 
l::pen ezért ezt a kis hislóriál is csak név nélkül me· 
rem közre t~dni. 

Ez H mi fiskális barátunk inkább polgári perek
kel foglalkozik s épen ezért csak ritkán, - majdnt>m 
azt mondhatnám szórakozásképen - ül a védői 
asztal mellé. Eselünk is olt történt. már jó régen, a 
békeidőkben. amikor az Ü!{yészi leendöket egy fia· 
tal, csipös nyelvü, maliciózus alügyész lái!H el. 

Védőnk tetmészelesf'n boncké11 alá vette védett 
je érdekeben az ügyi-szi vádat és leirnenlést kért a 
szerinle alaptalan vád alól. 

Alig, hogy leült a védő. fl temperamentumos fia· 
tHI Üllyész UllY URroll fel, minlha puskából lőllék vol
nR ki és szokása szerint. hol csipkelődve, hol doron
golva replikázolt a védönek. gondosan ügyt>lve arra, 
hogy a védöt jobban sujtsa, mint a vádloli~:~l. 

A fiatHI Hlügyész rnodorához nem szokolt vé
dönket l(issé zavarba hozta az éles rt>plika és nagy 
szerf-nyPn - az utolsó szó jo!:án - még egyszer 
felállt, hogy mPggvözze a mHga igRzáról a tekinle
tes kir. törvényszéke!. 

Kezdte pt>dill viszonválaszál ezzel az irodalmi 
ismereire vHIIó bevez~lé!!sel : 

Most ugy lelt velt>m a kir. ügyész ur, minl a 
Petöli juhászH. A vádlottal akart1:1 bemártani és raj
IHm ütött végig R botjával. 

Mi-g a leglehetetlenebb helyzetben is komoly 
FarkHs Pál lanácselnök is elmosolyodott erre a mel
léfogásra. 

• •• 
A valuta-ingadozásoknak korszekában az 

~arany vHiutH" szó mindenki 11záján forgott, de nem 
mind~nl.i érlelte meg, ho11y mi az. 

Fiskálisunkat jq felkt>re!!le em•ik szegi-ny szom· 
szédjH é!l megkérle magyHrázz11 mell neki, hot{Y mi 
az HZ afl~nyvaluta, meg papírvaluta? 

Fiskálisunk mindig bRrátia volt a kézzel fogha
tó, e!lyszerú megmagyflrázásoknRk. 

Megkérdi hát az atyafit : 
- Mondj"' csak öregem, mije v tm kendnek pa

pirban? 
-Semmi.-

Hát az lesz kendnek aranyban. Ez az arany-
v~:~luta. 

fl Bdró Hat\7an~ csaidd kardcson~fáia . 
Évtizedek óta megismétiödö j'.:llenség, hogy kará

csony szent iinnepén, iskolás gyermekek százai jelen
nek me!! Hatvan utcáin uj cipökben, uj ruhákban, mo
solygó arccal, örvendező szemmel. 

A hntvani társadalmi egyesületek, felekezeti és 
jótékony egyesületek, egymással nemes versenyre kelve 
ajándékozzák meg Hatvan szegény gyrlrmekeit téli ru
házattal. 

A báró Hatvany család ernderbaráti szerelele és 
nemes nagylelkösége simul va mindenkor a nehéz idők· 
höz, - elöljár az isteni parancs gyakorlásában. 

Az idén is 600 didergő, fázó gyermek fog a cu
korgyárban felállitott karácsonyfa féuyében meleg téli 
ruhához, cipőhöz jutni, amely megvédi öket a hideg 
tél viszontagságai ellen. 

A mai nehéz, sorsdöntő Időkben bizony, minden
kinck igy kellene teljesíteni kötelességét. Munkát kell 
atlni a dolgos kéznek, és az emberszeretet oltárán ál
dozni kell, hogy a nemzet szükölködö fiai is emberi 
megélhetéshez juthassanak. 

Rendületlenül állunk órhelyünkön 
Az egri helyörsé~ c<apa!Hi fl Felvidék felszaba· 

dulása során feledhPietlenúl szép ünnepség közölt 
vonultak be az ősi Rozsnyó város falt>i közé. Eger 
város képviselölestüleiP a bevonulás elkt~tmából hüsz
keséggel és izzó haz"fias lelkesedPssel üdvö7ölte há
ziezredét. Az üdvözlésre HZ alábbi távirat érkezett: 

Nagyságos Braun Károly polgármestt>r urnak 

Eger. 

A magyar kir áh i .. Dobó István" 14. honvéd 
gyalogezred minden egyes IRilill nevébt>n hálásan kö
szönöm Eger város képviselötestületének kitünletó 
megemlékezésél é~ önzetlen hazafiui szerelettöl ál
hatolt meleg üdvözletél. Dobó István kötonáinak ósi 
hagyományaihoz híven, magyar hittel, rendületlenül 
állunk örhdyünkön és innen küldjük szivélye<t éa 
szere!etteljes üdvözléseinkeL 

Nemes Weinmann 
f'Zredes. 

Itt állunk boldogan, felszabadultan ... 
Léva város válasza Eger üdv6zl~s~r•· 

A felvidéki bevonulások novemberi mámorában 
Eger képviselötestülete különös sz~relellel üdvözölte 
a vis!lzalérl Léva városát. Léva város birája a követ
ke.i:ó levélben válaszolt az üdvözlésre : 

HA TV ANI NÉPBANK R. T. 
ALAKULT 1893-BAN. 

A Pesti Hazai Elsö Takarékpénztár érdekeltséJ!e. 
Fiókintézet: LÖRINCIBEN. 

Afftliált intézet: ASZÓDI HITELBANK és TAKARÉKPÉNZTAR R. T. 
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NagysÁgo!': Braun KAroly po 1g<hme~ter urnak 

Eger. 

L"va váro~ lliiJ'iins~!.(P. IH'vt-lwn ti~7t .. JP.ttel nwg
kös; .. niim váro-unkho~: in'~z•·tl üd1 iit.lt•ld a;<on al·
k'ilCl nból. hogv vfir<,sunll 11 hu,;r. ,>,-i~ lnlloll idt'!Wil 
ural<Jm i·s •·lnyomalús Hlúl f,..!stRh<Hiull. 

Itt állunk boldoga11. f,•lszal-:ndullnn. husz éves 
mostoha sorsol els; er.vedt-lit•n t•s ,- rPniik ll Z h ll Y H· 
országi lestver magyllr 'áro• ok f,.j,>nk nyujlo:t lest

v~ri llflrjail. Kérjii!<, nlt•ljt·ndl l1ehlükre n•n<'~ szoro· 
sabböll és feledlt·~:-,_·1•. !-'l ve!ür~l1 nz elst.c>m···dett husz· 
évi mostohaságol. Bt·nnünk mindig igaz. a boldo
gabb mag\ar jii,·öcrl •'s a nagy FeiiEínwdásert 1-.iiz· 
deni nem szünő l!-'slvt>rekre talitlnRic 

Dr. Ur~án Gusztáv 
az egri jogakadémia 

llazHii;;s üdvözlellel : 

Hám Ödün 
vt.rosbiró 

diákszociális intézménreiröl. 
Katolil1us inl~zményeinl1el jellemző s Prtékelé

süket is sol1szor hátrányosan befolyásoló j·•ll!-'mvo· 
násuk a tulzoli szert>nvség s szociális munkálllodá
suknak vel1a alá rt"jtese. Ki tudja pioldfiul lapunk ol
vasói közül, hogy vármegyenk egyill IPgjto!enlösebb 
kulturális inl~zmiony&m,k. az egri ~rseki jog<~ll,-,di>rniá
nak orszÁgos vi,zonylatban is elsőrendűen kir'pilett 
diákszociális inlézmionyf'i vannak. me!yt-k sok le
hetst5ogPs i!nekvő. de a s?egPny:~~g h~kly•,ivHI l1üz· 
kődő ifjul az érvr'nyt•siiléshez hozzlisegilt-tft·k s 
boldo!!gli tetl<>ll ! 

L'lpunk munlvtlársa ft·lkt"reslo> dr. Urbán Gusz· 
táv jogakademif'i f"nárt. H jol{akadi--mi., diákszociá
lis ügyeindi ullörtijt'l. aki a l1ö,etl1eziíkb··n volt sti· 
ves H fői'<kolai ifj,r,[uz i•>il>li inlézrnt'•rJ\ein(-'k üldfisos 
múködéseröl b~>szitrnolni. 

- A villi<:háb ,ru "uz utána kövf'!kl'7.ii "oLtil1ui 
és g'il.das.<il{i rne~rázkódliilliso\1 romha dönliiltl·k vi 
rá~ l." munllánk>ll s megsemmisitett~k szinle >~?. e~.-·s~: 
or'Z'•!{ban pár"tl"nul fill ó n fl g v ö ;szPgÜ iis~:liindij 
alöpilványainkat. Ez ul••bbiak hPiyrPállitáslira 11 nf'
hez gazd11sli~o~i vi:~zonvoll kiizöll nf'm gondollwllunk ; 
ki törekt>dhet H tckegyüjlr·sre t'I{Y INongyolcid"tt or· 
~~-~ágbRn 11klwr. amikor a nyomor örvr>m-t'·ben llüz
köd<í dPrék ma~y11r ifi,-11< ki'>t.vP!Ien mPgst-1-(iit•se " 
legsürglísehb fpladat ! Eppen Pzr'rl 1924 ben oz Pgri 
ferences atyák jóságos se~o~ils~gt>w~l rendházulihun 
ujra megnyitolluk az akadernia mensájfil. mely jó és 
bős.>!W"' f'llátits,-val. olcsósá~ával s fők,;nl nRI!\'mP
relű, 20-50 s7.1i:r.alekos kedvezmr'nyl"ivHI t•ddil{ is 
már több minl hitromszáz ifjul sPgileltt·k Rt 117. al1a· 
diom; •i f>vPk anvagi nehézsiogt•in. Az Pmencflnlls 
goncolal !-'!-(ri térhódilAsa rnagÚ\'al hozta k~söbb 117. 
összes Hlladt5omiai diákióléli ~s nevelő intézményPk· 
nPk az Emericana mensal1örébf' való bekapcsolásA!: 
i!lv leli mensánk Mensa Emericana, interniliusunk 
Collegium Emt-ricanurn. lövészcs11patunk emPriclintís 
liivesz,zázad. Mensánk jeleniPU HZ E,zlerhliz\'ana 
corporalio helyis~geiben van elhelyezve. mPiyek a 
magyar stilusos berendezésével igRzi olihoni nyujfa· 
nak a részlvevőknek. 

- Öt éwn keresziül, az 1931/32 s az 19:35/36 

lan~veken l~t•reszlül 11z egri minorili1lt r(-'ndházában 
P. ZvPrdorics Imr,. minorita ttlya mt>gt•rlese rPvt•n 
•·s ig<~zgatF!sa alhll t<ikt•rult ''!!Y Iliogy n·mf-nvekre 
J"~osilo fríi,lwlai iniPrnillusl ldt-<ilt•ni ,,,., f,·nnlarlani, 
mely nzonban a:r. t'gri rt•ndlléíor. "ny"gi wílsága l1ö· 
VPIIIt•;:ldwn ko·nylt>lt·n voll rnüköd•'sc>l lwszünl<'lni. 
l ]ogy mik fonfos t'•rdek•· \·ol n·, az al;ad-•mii'tnak 
•'!!\' (,orszl'rŰ s ju'ám·"s dijHIIfl,,l d .. lgozó inlnrHilus 
fenntarléÍsH. e~t mi s•·rn rnulnljil _jol>brm. rnin IIZ, 
hoL?y a CoiiPtdurn hnPrictHIUITiol. il gondos lt·lld ne
v.·le~l kii'IÜJÓ szü!iill rnt•sszt• vidt•la•lni'l szivcst•n 
IH•n·st.·k f,•l s it;<. al;r~dt>mia hnllo:Hii>i ll'lsninléÍni1k 
örvendeiPs ~,·,ortlpodiiS-1 nem ulo~só sorl>an Pnnel( 
111: erdek:tidt Sllf'l\ ki)qi)nhefii 

-- A 25. 50 t•s 75 sú1zal>·lwo; összpgÜ tandii· 
llt·dvt>zmr··m· .. t.b•·n H lll'irull'.Ozolt httllgaiúl1nall 10 
száz,dt>l(a r•'sz•·sitiwlii. A lnndijllt'ch ••z nu' ny t>lnyert>
sPII L!IIPIPII'i l1iizillf szerPpPlrwll: iJZ n:liind0 sznrL?a
lorn .. z •·löaditsoll h.1llgali1silbi111, i•• t'•s jt>lt>!l sikerű 
lwllo!IViurnok c's "l11pvizs~Hl1, fl diáiiP!.(\ e-iii•·IPI\ i> le
lt-ben vcolú ini• nz.iv t•s pt-·l,laii<J;, l,iil!t-II•Ű;,iid.-.s. tt 

lövestgyakorlatohban vHió but.~ó ré-v_,.f'(,.l_ Különö
niisPn 11z utóbbi sumpontok é1J'.ol1, rnely .. k lt>nyege
sen t>llt'rn!'ll az •·gyt•fpmelu•n t's lríisl\lllltllon szokásos 
tandijk,.dvt•zrnf>ny juiiHiá~i sz•·mpontoldól GvMiwrla
lunll eL?Y~'nt's folyománya a11n11:t nz •·lvn<>k. hoL?\' egy 
fiiislwlfln rwmcsak R szorosan q~ft o!d"füsnak l1ell 
dominálni. lmrwrn fl rwvt·lt•s gondolntánali mindt·n 
\'On idon hali1h·osan kell •·rvr·n1 ··siilni : n nf'vPit>s 
pPdig a rni1 f-rvt>m·•·s lanulrnitro~i n·nd meiiPit s:r.inle 
kizárólagosan nz al1ndémi"i clinl1el..tben. a tanári 
kar e!o(yPs lagkinak irlinyitúsii éliatt műl1iidő különbözó 
célkitüzt;sü difil~t•gyPsüiPifwn val<)sithal•i rnt"!.l'. 

- A JoL?akad ·miai Ki-or. nz t-mericlinfis corpo
rlilióli t>rl•'kf's lanlliinyv St'!!~' h l,önyvtárakal IRriHnak 
fpnn. A :r. t' l i> !.l' l!\ é!kr;m vállo;<Ú ioL?anyag rnf'lif'tl s a 
szinle rn,.l!fiz,.lhPtetlen imtld~td diszPIL?ií jogi lliinyv.•k 
mPIIt•ll <ildósos lt·v,•kenys,··!wl ft•jlenek ki e/.<'k a se
giolyllönyvlfirak. 

- Érdt>l1t>s diákszociális kezdf'rn·'nvt•ú·~ vt-·!.l'ül 
iiZ AL?ria corpmálió nllal lr'lt•silf'(l hlllélfo'li iidii!iile
IPp Fonyódli!.l'elt•n. Eidnie scílorlábnrol1b-m ll\'ttri111ak 
fi<~ink ,_, Biilaton mell .. tt. majd !Pillf'l \'l'ltf'k li!do
zal!lt··~zsé~iikbiíl iis~;.eszPd .. tt fdl··r··kbril. l!I:Jti-b--m 
p··diL? linkionles munl,atáiJOr st·L?ilséL?···vPI s;oj 11 lllfl· 

guk t';JiiPII<'II f··l iJdiiliiház::~l. "m•'lvet Hi'cítn is rnin· 

A Gyöngyösi Takarékpénztár 
Egyesület 

Alapítva: 1867. évben 

ÉrdPkl1öziisségben (aHi· 
liált) a MngyHr Állaliinos 
HitelbHnkl1al és a MH· 
!.l'Var Leszámitolc'1 t•s 
Pt•nzváltó banl1kal. Az 
Adriai Biztosiló Tilrs11· 
ság i ő ü g y n ö k s é g e. 

Kölcsiinökel !olyú,it. El
io~o~ad br-ti•lt•I1PI. Minden 
hHnki üzlet Pliínyiis le 
bonvolitllsám nH·gLizá
sokat vállal. Minden biz
losilási üzlelri!o(gal foll· 
lalkozik. Tt-lefon: 18 sz. 
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den évben nt>hánv helyis<'ggPI hcívileiiPk. Fenkölt 
lelkű proteldoruk iránti háhbc"•l 25 éves i>rseki jubi
leuma Rillillm~.ból ,.zi az iidliliíházétl .. dr. Szmre· 
c-ányi L•tjos Udülc"íh<iz"·nal( nevPzlék t'l. Nv11ran-
1,,·.nt snl\ olyan rlju s volt ttkadémhi hall~o~<~ló elve7.i 
mosl a R,dalon ~zi•psrgeil s á'dásalt. akii\ f'Z indi· 
tás nélkül vagy soha. vrtg~' csal1 jó kesiín julollak 
volna el " sz•·p•~<'qt·s ma11yar temwrhez. Or,;zágos 
ieltünt>sl hPIIö érdekPssPIIC még enne\( nZ üdüiiihllz· 
n nk, ho~\· lw11ne az el{ri jogászfiu ll saját kezelésük
lwn s önk .. nl•·s munl111ju!1kal .. Di<ikboll a három 
pélrn!{fi:ilu.·.hoz""cimen fűszer- c>s VPgyesk<"reslledésl 
létrlarw\\ fc·nn, tlcnt>\ynek jÖVPdelméböl Ulazási es nya
létlá~i sPI!!' h l acinil ll rá~zoruló bajtársaik nak. 

- Mindc•z .. k ti diá\o,zociáli,; inlr·zmi·nyek azon· 
bun rrt•m f,·jtlwtru·il ld itiditsos l(•vr•ilenys<'gükPI a 
l1ivitnl rn'"rt.·ldJ•~n. hn nw·~···rlő ""ivf'k nem állanának 
nriig,··jük tm\ 11gi itldoz"t\,..s.,.-.c>gükl~t·l. (gv elsősorban 
a hilla hnngj/111 11 .. 11 mt•q•~mlelu·znünk Dr. Szrnrecsá· 
m i L11jo' •·qri ~··r~el1 urról. 1dd az 11l(adémia f(•nnlar· 
lási kiil!s,··gel\t·n f, Iül a nlt'nN<il, a diákt'gyesülelekel 
s 11 landiiiH·dvPzm<'nn"k juttatásaival az iliuságai 
évről évre hatalmas iisszt>l{ekkel lámogolja. E·1.irányu 
lt·rh('ibPn rnc"gc'~rlr'ssel o,zlozit( a társlenntarló szé
székesfiíl,ápl;;ti..,n is. Jólevciink köú tartoznak He
vesvtírmq!ye liirvPnyhMktsáqa, ERer váro". tiZ egri 
föpgyh;izm"!!' ,. P·•Psága, t1 JogHkadémifl Barátainak 
S~:övelsr•ge. Volt hi:illgHióink [)éldHadó hűségqPl em
lékeznt•k vissza küzdelmes akadémiai éveikre s 
Pgvre töbhen jutlalják l(ifei••zésre hálájul(al Alma 
Malerük diákszociális inlézm<"nyeivel szE.'mben. 

- M·•q t:s'1k eqv dolog volna kivánatos ezen 
a lérPn. A11n11k 11 külföldi peldénak az utánzása. 
mPly szeríni a llirsadéllom érdeklödfosének. szPrf'le· 
Iének s Hnyagi áldoz .. tki>szi.f.gének jobban ál kellene 
öl(·ki H körében élö működií s Hnnyi jó hatást ki· 
leilr'í föiskolli~. minl aho~\" az nálunk történik. Kül
löldiin n lárs,.di:ilom etlylill "'' a maga vidékének 
Aiméi l\1alt•rt•vPI, azt dc>delgeli. támogatja alapilvá-
ny;•ival s :ver<'nv fillt>rdvd. érdPklödik minden ügyPs 
bajos rlolqa iráni. N<ilunk rnindenl rábizl'lHI( HZ ál· 
ltmu>t, \'flgv hfl egvházi inl<'zm<'nyről van szó, flZ 
c·~vlllízm. E,. nem he!yPs felfoglis. VégerPdménybPn 
pl. egy ilyen föislwiH, rninl <'I'Jpt•n az egri jogakadé
mifl. li rnak{a szPII,.mi ps erkö'c.si h11lásának suqarál 
válo~<<~his nr>ll,ül szóri·• 11 körüliille lévő társadalomra, 
lovlihhEi t~nval!iln~< is mennyi jól lt~sz a magn \(öré· 
bPn. !lány h••,·psmc"gyei s egri egyházmegyei ifju 
nPm szPrt•~:lwiE'II ,·oln 1 diplomál. ha az Pgri Alma 
M11ler nem gondoskodol! volna rt'tl11 szerelö szivvel 
s m•m ólliloll ,·olna bP annyi lársadHimi erőt igy is 
szolgáléllfÍhtl, minl t~hogy t•ddig !Pite. A gazdasági 
vis;rom·ok .. lneh•·ziiltévt>l, amPlyek f'lsősorhan az 
•'rl!·lmiségi kiizr'poszlály sz.inlje relé törö f,•helséges 
i(jusáqrH nelwzednek IPg~ulyosabhAn. fl lársadfllom 
sz•·reiPI!t•lir·s érdc•ldödc;sc>nek s áldozatkt>szségének 
fokozolt mt>gnyilvimulr1s•l fölöliilléb kivánatos voln~:~. 

... Urbán 1Jrofesszor nyilatkozatlll kioszséges 
örömmel tolmá~sohuk IHpunk hasábjain olvasóink· 
nak, akik tanui lehelnek a nyilatkozat szaván ke
rPszlül az ösi Alma Maler falai köz! folyó, az Hiu· 
sá~ol nemcsak oktaló és nevelő, hanem melegen 
szl'relíí, lt•sli !'os lelki szükséRleleiről egvaránl gon· 
cioslwdú munkánal(. Szerf'lnök. ha lelhivása a he· 
vesmegyei társadalom körében is megértésre találna. 

k- r. 

T ej-akció a hevesmegyei szegény
gyermekeknek. 
Dr. Czekkel ferenc magyar királyi tiszti föorvos 
karácsonyi nyilatkozata. 

A \,arácsonyi ünnf:'pek küszöbc>n dr. Czekkel 
Ft'rer.c m. kir. tiszti főorvos <• követke.,ö!\el mondot
la :!!unk~olár~unhnak. nmikor öt a mf:'gye egészség
ügyi viszonyairól megkérdeztük: 

- Hc·vt·s vimnegye közegészségügyi \·iszonyai 
nagy mérlé\,ben javuiiHI( 1938-ban. NéiJessrgünk sza
porod!lsa, ha nem sol;kal is. de lelelle áll a.c: orszá
gos fitla~nuk Ennek okait és a vonalkazó slaliszli· 
k11i Hd11lo\..at mosl dolgozzél lel a ti~zliféíorvosi hiva· 
lal. A falvnk orvosi •·l látást~ terén c':riasi h"l"dásl je
IPnl a belügyminiszkr ur inlézkPdésf', Hmelv minden 
eddig még ellátallan körzetben vagy kö~:s~gi, vagy 
körorvosi állast IP!esilell. A belügyrnini ,z fer ur mosl 
c·lrPndelle a lej·MI(ciÓ bevezetését, 11melyeln Zöldke
reszt utján bonyolítunk le. Ez llétsonló lt>sz a cukor· 
akcióhoz. A !C'j·akciób11n minden 12 éven aluli sze
génysor'u g~·ermek részivesz és havonta orvosi vizs
gálat alá vonják ezeket a szegény gyermel1t>ket. A 
gyermek-egészségügyre nt~gy javulást várunk a lej
akciótól, amPiy minl szociális segitse!{ is igen jelen
lösnek mondh~:~lr). 

l GERGEL Y FERENCI l 
MélyséRes részvétteltöltöli el bennünkPIa gvász

hir, amely Gergely Ferencnek, a MH!lYHr Föld r. t. a 
nagygombosi •'s l11rnamérai uradHirnak igazgatójának 
oly korán bekövelkt>zell halálát jelen!Ptle. 

A mindössze 52 eszlendől élt Gergely Ferenc 
igazgnló szPieskiirü. nt~gy tudasával, l1ivliló szervezó 
és 11ikoló képPsségeivPI országos viszonylatban is ki
lünö nevel szerzPII magának. 

Nagykoncepcióju ember volt. hatalmfis munka
biró keiJességgPI s szinle felülmulhatatlan lenninka
rássaL Tt~lán a.-.1 mondhaljuk. eppen ez él lul"jdon
ságtl vitte oly korán a sirba. mert szervezeli>l idő 
Plőtl relőrölte 1'1 szinle éji nappalia kvÖ rnunk11tel• 
jesilmény. 

De nemcsal( minl kitünő gazdasági szakember 
lelte nevét közismPrllé. hanem áldoznt!(ész f:'mbersé
gt•s szivéröl is ismert voll. és t1 szPgényekérl s a 
szociális inlézrnénvekerl mindenl10r a legnagyobb ál
dozttlokra is készen volt. 

Az a hatalmfis lömeg, amPiy koporsr'>jlll i. hó 
12-én a nagygombosi gvászházból a 7 kilométeres 
uton gyalog, kocsin, autón R hHIVt~ni izr. lf'mPiöbe 
kisérle és amely az nr~zág különbözö résZt>ihöl Qyült 
egybe, - mulalla azt a nagy szereiP.Iel. amelybt>n az 
eiköltözöllel főnökei. munkalársai, tisztelői és barátai 
részesilellék. 

Árván hagyolt családjál : özvPgyél, Neml's Pau· 
lát. gyermekeit: Andrást, Tusil. Györ,,n·öt és Pált, ve
jél dr. Gríspár Belát zokogó, részlvPvő szivvel VPI
ték körül a barálok, Iisztelók és simogató kezükkel 
igyekezte\( enyhiteni azt a mérhelf'llen rájdalmal, 
t~melyel RZ elköltö. ölt korai halálúvRI okozott. 

Ha Gyöngyöst 
ulbAPjli. ne mulasszR el ielknesni 

a Hungária Szálló éttermét, 
rnelynek l1onyhája kiválóságáról 

országostm isrnPrt. 
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Eger vára•fejle•zté•i problémái. 
Besz~lget~s f r a n k T i v a d a r 
polgArmesterhelyettes föjegyzövel. 

Az egri városházán ts mai időkhöz ml'lló meg
értés, béke és szffelel jegyében folyik a munka. A 
polgármesteri állásért az elmult évben kezdődöll 
pártvillongás teljesen elcsendesedett. Braun Károly 
polgármester szalgálali eveinek teljt>s kitöltésével is 
fiatalos erővel és erdlyel végzi vállalt nagy felada
tát : a beruházások nagy adósságainali tödesztését s 
emellelt a város pénzügyi !{azdállwdásánt~k egyen· 
aulyban tartását. Kiváló munkalársa a polgMmeslt>r· 
nek Frank Tivadar polgármf'slerhelyelt{ s föjejlyzö, 
akit ált11lában az egri városháztt egyik le~erösebb 
gazdasági l1apacilá~iinal1 ismf'rnt·k el még Hzoll is, 
akik a közélt>l l1üzdelmt>iben ill·oll ell .. nleleinek mu
latkoztalc Munkatársunk f .. lkeresle Fr .. wk TivHdall 
és kimt>rilö beszéhlelésl lolytaloll vele H viiros ji:\vő 
lejleszll'sénell probll'rniiiról. A polglirmeslt'fhe!yelles 
városi löje!{yző a következőilet m(•ndo!lél bt>szélge· 
lésünk wrán : 

A városfejleszlés az a l1özigazgalási levt>keny· 
ség, amt>ly a város lakossága részl'rt" szt>lesebbkörü 
életlehetőségeke l, •·i és az eddiginél me~ttlapc zoliabb 
kereseli lehetöség.:>kel nyujt, polgárainak m ugodi és 
biztos megélhetését bizlosilja. A viirosfejlesztés fő
képpen beruházó tevékenység, uj beruhózások soro
zala, amely a hatósilgi komoly és ct'ltudalos munka 
és irányitÁs mellf'll komoly bt>ruházási tökékf't is 
igényel. Csak rendezell házlarlásu pénzügyileg meg· 
alapozolt város gondolhat tehát városfejleszlésre, 
amelyik a rendes kiadá~okra szüks.>ges bevéleleken 
felül olyan forrásokl1al i~ rf'ndelkezik. arnelvek uj 
beruházási tőkék iJ>~énybevételél leh..téívé teszik. 

- Eger há.~:tarlási helyzete ilyen lt>helöségekre 
kevés reményt nyujt, üzemPinek helyzete t~zonban 
annyira javuló lormát mulal, h0gy VPIPményem sze· 
ríni már a legközelebbi jövőben megindulhr~t - a 
véleményP-m szerinl - H beruhiizó. városlejiPszlö 
munka. Ezt azonb1m meg kellene elü:t.nit' bizonyos 
inlézkedéseknek. Szf'finlem a kövelllf'zidlnt·k : 

l. A város pénzügyi hivatairdnak szt>mélyzeli 
áiSZf'rvezése, hogy nAgyobb és ll:'telösséf,lJeljesebb 
pénzÜIH'Í 11dminiszlráciri intézésére elegendő l's meg· 
lelelöen képzelt személyzel lilljon rendel kezésrt>. 

2 A p~nzügyi hivatalok belső munka:endsze
rének racionalizálásH. 

3 A köztartozásoknál és üzf'meknl'l lennálló 
hálralékok generális rendezése. 

4. Az adóssági állomány, löképpt>n a rövid
lejáralu hitelek rt>ndezése. 

5. A bevételek megfelelő kimunkéiásának biz
tosilása és az egyenletes befolyási eredmény lehe
lövé létele. 

6. Uj11bb szigoru takarékossági intézkt>dések a 
városi és üzemi háztartás minden vonalán. 

- A lerméueles adoliságak és lehetös,;gek fi
gyelembevételével komoly fejlesztő munkát lehetne 
végeznünl( a következő területeken : 

l. Eger szölö· és ~ryümölcstermelö központ ki
építése bel- és külkereskedelmi értékesilés megszer
vezésével (kadHrka siller, egri bikavér, pünkösdi cse
resznye). 

2. EKer természetes gyógyhntásu melegviz lorrá
Illi révén fürdö •!s nyaraló város, subalpin klímájá
val kitünő üdülőhely és kiválnan alkalmas munkás
nyaraltatásra. Fekvése. természeli szépségei, kulturá-

ja. történelmi műemlékei áltHI az idegt>nlorgRlom 
egyik le!ljt>lenlékenyebb !IÓCponljává fejleszrhetö Köz· 
ponlia a Bükk-hegysi-g lúriszlil1ájának i11. 

- Ezen két ff'jlödPsi iránnyal kapcsolalbtm a 
gazdálkodás fejleszlo>sél célzó probll'mákHI is n.eg 
kell oldanunk. Növt'lni kell a gHzdasági művelés alá 
vonhHIÓ lerületekel. Csökl1enleni kell a gazdállwdás 
költsf>geil a ht'gyiutak programszerü kif>pilésével. RH
ciont~lizálni kell lt>rmelésünkel. egyöniPIÜ s a piac· 
nak alkHimas cil1kt>k lermelesével. Sztokszt>rüségel 
kell vinnünl1 a lermeli-sbe l1erlmunkás képzéssel, 
minlatelepekkel. középfoiiU szalwklalással. Export pi· 
acunk érdPkébPn gyümölcscsomagolót kell ll'lesile
nünll. és lt>rmé~zelesPn hűtőházal is. Közpon li szPsz· 
fözőnk ft'jlesztése. borérlf'llt'SÍIÖ szövPtkezel stb. léte
sítése volnánull mf-!l fl lov11bbi feladt.Jtok. 

- Az idf'gt>nforgalom fpjles~.lésl'l et·IZ!) munká
IHIOII: Az összes belséi es l1ülsií viirosi ulnl1 gyalog
járok kiépileNP. Olcsó. panziószt·rü szállodák lélesí· 
lt'sr>. A vár· ásHiilsok, H lf•n•k pHrkositásH rs 11 diáll
szlllló fejlt>szll'!!e, munká~nyarHI•'tPIPp lélei'íif>,p, re· 
pülötér ll'tesilésf". városi muzt·um felállilásu. Kii/p<mli 
idegenforgalmi hivatal lelállitása a tPiesilt>ndéí idt>· 
genforRatrni pavillonbHn. ld~> larlmnánHk még a für
dök és a nyaudok lejleszlésél célzó munkálttlok is. 

- A városfejiP!!Ziés programjáb.~n i~o~en ~ürgös 
teendők méf,l a váJ>~óhid. iéiillYlÍr és hütöház építése, 
a belső pinc rendezése. sportielep épilés" stb. 

- C'!ak nagyjában körvona1Hziam ill H leendö
kel és megvaf,lyok gyéíződvt>, ho(;ly t1 kilarló, komoly 
munka, az alapos megfontolás és elöl1észilés valóra 
fogj11 viiitaní a szebb. boldogabb jövő meglerem
léséhez füzöll reményeinket. 

Hevesmegyei Takarékpénztár Eger 
Alapitlalolt 1846. 

f 
Székház : Szechenyi u. 6. sz. 

FiókintézPIPi : Füzf'sabony, 
K á l és T i sz 11 l ü r (' d. 
Érd~>kközö!lségben a 
!'ESTI HAZI\1 ELSÖ 
TAKARÉKPÉNZTAR 
E G Y E S Ü L E T T E L. 

~ 
Elfogad pénzt kamalozás végell betétkönyvre 

és folyószámlára. Kiilcsö:-:öket ilolen előnyös lel· 

lélt>lek mellett folyósil. Tőzsdei megbizásokt~l 

llYDrsan IPbonyolil. VeflZ és ad idel(en pénzt>kel. 

~ 

Deutsch Simon M banküzlete 
E G E R • 

M. Kir. Osztálysorsjegy föárusító 
Sorsjegyei szerencs6sek, 

klszolg616sa diszkrét 6s el6z6keny. 

~ ............... . 
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ffiinőségi gsümölcstermelésünk előretörése. 
l rt a : l'er.;"•ess Pál. 

A.-. nt1'thhi Ü\'Pk idiij:'li'Úsa l!S lennl·szeti esapúsai 
sok !'s!'tiH•n me~alwd:'tl,\·uztltk, hol.(~' olyan tl'ldntl•l\'l'S 
gyiimiiksmPnHyisl•l.(ekkt•l .il'l.·njiink lill'!! az eul'l'tpai 
pial'okon lililll am!'kkoJ'Út J'olnHJII•pl•shen l't·jliidii M'.\·ü
miilestt•J'Illl'tl!sii nk tiil mlu· jo[!!.(a l n'tl'11:1 tn án le \l i IJii,l•l.(i 
ti'•J'l'n azonhan olyan haladils jiill 1\>lJ't', hol.(y a.-. l'W
Iiilli kiill'ii!di \'t•\'iik J'í•szl•riil l't•IIJH'I'iilt kil'o!.(:'umlitsok a 
minilllllllll':l t•siil\kl•nlt·k. \lindiisszt• 1\·1 szitt.all•kot tett 
ld az :J<f. t•XpoJ't(tlt llll'llll,\'iso'•!.(, anH•I,\' IIPIII l't•dh• tl'lje
st•n a kiill'iildi i~Ün\'l'I\PI. E!!~·iinte!li szineziid(•sii, víllo
gatú,.;u, CI~Zt{tJ.\'ZÚSII, ('~'.\'~(·'J.{t'S (.'-.iCllllag·fi)ÚSll JIUt~yal' 
gyiimii)('s Pliitt lwzd m(t1· mindt•n kapu kinyilni. 

Lt•alkudhatatlan tt··ny, ho!.(,\' I'Z a;r. l'liin,\·iis meg
it{•lé;;t amiht!ll a kiill'iildi a nwg,\·a•· 1.!.\'iimiil('siit része
siti, ii!PII IHII.!~' mí••·tükht•n a (iyümü:t·stt•J'Illl'liik 01·szúgos 
El.(~·esiiiPtl' szin'ts, kilartt't, eúltndatos mnnkájának tnd
hatl't hl'. .\ (i.\·iimiilt•sh·rml'liik Orsz:'tl.(os EI.(~'Psiill'te 
azé1·t ul:doJit, hol.(~· tal.(.iaiJHik a .l.!.l'iimiilestt•rnwll•ssel 
kapl'solatos miodt•n i•rdl'kt•t képvist•lje üs istápolja. 
Ennt·l< a \':'u·akodt~nak I'Íi\·id hat ~vt• . .; l'enn:Ulása lila 
is IIIÚJ' igt•n nagy nu:·rt.'-ldJt•n llll'l!l't•lplt, dae:im az igen 
s;r.iik kiiltsí·grl'l(•si kl'J'l'lnek anwlyhen dolgoznia kell. 
!\la má1· t'l.!.\' hatalmas t:'LJ·sadalmi szl'J'\'PZl'lll'l J'l'IHiel
kt•zik, :I.J tagt'I{,\'Psiill'lhl'n tiimii1·iilt. :!-l.OOO tagl.(al. A 
kiizponti iJ·únyitú~t úllami k"'l't(•szl'li I'Piiig,\'l'líi látja cl, 
A tugt'l!,\'l'liilt•tl'kh!!Z IH•J't(•szpti l'iiislwlát vl•gzett szak
kiizt'l!l'k g-yiimiíle,;lt•J'IIII'Iési intl•ziik \'annak beosztva. 
Szlunn){ a kii;r.punti szoll.(:'tlatm heosztottakkal -IH. Ez a 
l(>(szám 1ni•l.! l'llll'lkedni is l'og, hol.(y az EgyPsiilet el
láthassa azt a szt•J't•pt•t, anH•I,\·et 11 ht•J.(,\'községi liirvény 
\'él.(n•ha.itlí~i I'Pnth·ll'll' fl'á ró. 

Amint kiizisuH•J't, az uj szt•sztiiJT(·n~· ha nérlege
!Wil llt'lll is, tit• lí•nyl'I.(Í'ill•n ,·is~;r.a:·dlitotta a kisiistiit. A 
g~·iimiile;;lt•J'IIIt'liil\ a hullott, Ilihús l.(~·iimiileshiil nyl'rt 
l't'frí•hiil 1" ht•ktolitt•J' !'okig kell\'t'ZIIIt'!n~·ps adt\;r.ús nwl
ll'lt l'iizhl'lik ld púllllkú.inkat. .\z E~t.rc,;iill'l eéltndatos 
állú~l'ol.(lalú;;a t'l'll'llt• llll'l.( t'Zl'll J'Í'I.(Í kirúnsúg teljt•st•dését. 

.\z t'l.!~·t·sii ll' t iizt•mstati,.ztikai nH'I.!IIIakulúsával 
kapt·solathan 1!13!1. januúJ' Pil"l'jl•n az oJ·szúg ~''' na
gyohh g-~·iimiilt·sii,;I•IH•n 1111'1-!intlulnak az adatgyiijtl•sek 
és a;r. l'I!\'Sél.!t'S iizt·mi kiin,Yn·lí•s hl'\'l'Zl'tést•. Az igy 
11\'l'l't adatol\ l't•ldt:l~ozúsú\·at az iizt•m~>k J'at•ionúli8ahh 
\'t•zl'!(•s,··n• és oh-,;o'thh lt·rml'lésl'l' kapnak majd ut
mntalÚ>'I. 

.\z t'l.!~·psiill'llil'Z ht•osztott szakkiiZt'l.(l'k m•msokúra 
t•ll<l·sziilnl'l\ azokna!\ a l.!~·iimiiJl'sí·szl'li statisztikai ada
toknak ,·.s l.(~·iimiilt•sJil'llll'k alapjún nH·t,:·szt•J'kl'sztl'lt tí·r
kl•pt•knt•l\ l'lkl•s;r.ití•s(•\'l'l, alllPI~·· l\ hii l'oi'J'ást 11,\'itnak a 
hl'l!,\'1\iizsí•l.(i tiirvl·n~· alapjún ki:ttlandt'l l.(yiimiilesészetl'l 
éJ·intii l'l'Jilll'IPtl'k kidol:,:oz:'tsúhoz. 

.\ 1!.\·iimiilt·stt•J'Illl'lí•s tl'J'Í•n mutatkoztí IPnlliilett•s 
l't•jlíidl•s nt'llll'~ak althan mutatkozik lllt'l.(, 1101.(,\' szúz 
és szúz holti sz:'un hdjtak ld a l'iiltlhíil az nj tplt•pité
sel<, hanPill a rl•gi Plhan,\'al.(olt 1-:,\·iimiilesiisiik s;r.akszt•rü 

kt'zelése •·évén visszaté1·6 jii\'l'dPinwziiséghPn is. :\ 
silu•r, az cliír·ehaladás ll'gnag,ro1)b I'észt annak kiisziin
lwtii, hogy az El.(yl'sÜIPI a Fiildmírelésiigyi .\linisztPri
um túmogatúsáral a kiizségek százaihan a hallg~tt!'ls;Íg 
l'ZJ't•illl'k tm·tott gyakorlati irányu taufolyamokat E \'l' n le 
nwghmétliidíí sok-snk eliiad(ts ,;,., inl.(,\'l'llt'~ sl.:tktanúcs· 
atlús, anwl,\·et a g-yümiilestermelési intéúík nyujtottak 
múr is lwl,\·es lill' lt•J'he terelte 111. oJ'st.:íg~nn a mt•ző
gazdasltg !'Zen l't~ltiil'ekvií iiwrnágát. ltemt'·lhetiileg az 
ujah!t tiiJ'\'ényt•s intézkedések megadják at.ukat a lllÓ
dokat é . .; IPhf'tiisl•.geket, amei~·L'k hirtok:'tban a1. l•;g~·e
slilt•t mél{ J'okozuttahban munkálkotlra \'illóság-!.{al Eu
I'lÍpa Kalil'omiájárá teltPti :.\lng,nu·országot. 

Munka a Felvidéken. 
irl11: Szent-lvány Ott6. 

~ézzünk Yt~!.{i~ a visszacsatolt Feh·itlékl'n, ml'lyriil 
a cst•hek ki\·onultak. Önkén.\·teleniil aJT<l kell ~ondol
nunk, hogy talún valam• vad tat:ÍI'h'IJ'dik jáJ·Lak itt. 
:\lindl'n üsszt•-vissza, minden szétromholva, l'el1·ohbantva, 
betör\'!', kivít:.cnt, t'eldulva. Hát ez az a hil'es, na~~·mü
\'eltségií. eurúpai ot•szág '! Ez az a "magaskultúrájú" 
n~·ngati-műreltségü demok1·ata állam'! Hiszen ilyen 
rombolás csak a legműveletlenebb, lmr·hár· nép mun
ká.ia lehet! Szép kultúrot•szágot nen:!lt Benes ur! :.\lost 
láthattí, hOI!Y csak szólam, reklám \'olt az a nagynak 
hii·detett kultút•a és demokrácia, mli\'eltség. 

De amint elszürnyed az ember ennyi rombolás 
láttán, uj gon,lolatai is támadnak. Ha egy kicsit jobban 
megnézzük és tovább gondolkodunk, a sok I'osszban 
sok iirrendetes dologra bukkanunk. :\lt'rthiszen minden 
rossznak meg van a jó oldala is, hála Istennek. 

Itt van az a rengeteg sok rom, törült-zúzott holmi, 
kirosztott épiilet. Ezt mind ki kell javitani, át kell_ I'es
tam·álni, ujra kell bet·endPzni, ki kell cserélni. Oriási 
mnnkalelll'tíisl•gek nyilnak ezáltal! De nemcsak ez. 
:\t:•zzük sorban. 

Itt \'annak l'lsiism·ban az utak. Az anyaország és 
a vis&Zftesatoll részek kiizütt jónéhány nt szol'lll ujl'a
épitésJ'l', ja\·itásra, szélesitésrt•, gondosabb ldl•pité·sre. 
:.\lel.(int hatalomts lllnnka. l'j 11111111\aalkalolll! :\!' rl'lcjt
sük a hatá1·állomúsokat Sl'lll. Az uj "hatúrok·•-on uj 
hatáJ·úllumás é)liiletekre van sziil\ség, s I'Zeket az első 
kiitiil lu•ll njraépitl·nL No és a beJ'I!Illlt'zés, relszel'l'lés. 
:\le·•int menll\'i dohw! Tá virti, tárbeszl•lii, ríHiilikt'·~zü
it:·k~k tiilllt'gl: kell. Buto•·zat, villan~·háltí!.at, szíuntalan 
kellék. \lo.<t 1111.'1.! t•lhHIIi l'Zl'kt•t a hatlírállomá•okat 
tisztriseliíi lakoklwl, raktárakkal is. :'lh•gint tiimértll'k 
111nnka! 

tiondoljunk tm·áhb a ntsntnmal:tkJ'a. .\z t•dtligi 
ott tah'tlt \'asutvonalak az uj viszonylathall nem l'l'll'lllek 
llll'g tel.iest•n. 1\i kt•ll azukat tiihb hl'lyt•n l'!.{~·szitt·ni. 
hiidlt•Jii. Hiit n(•hol úto'•pilL'sl'kl'l', uj l'Satlakozti\·oq::"t:,m 
lt•sz sziiks(•g. lg-~· l'h:ő,orh:lll a hatáJ'SZl•li. lll'l~·j ,·i.;t.ony
latokban l\üzh·kt·ll;, vonalakon. .\ mint kiiz~ntlomál"u, 
a esellek a \'asuti l'l'lszt•rl'lüs, muzdunyok, vagtinuk stb. 

Angoi .. Magyar Bank R. T. hatvani fiók ja 

foglalkozik a banküzlet minden ágával. 

Telefon · Hatvan 64. Távirateim : Coloniale. 
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nagyrészét magukkal vitték a kiüritéskor. Ennek foly
tán tehát ujakra lesz sziikség. Még hozzá minél előbb, 
hogy n foi·galorn gátlásokat ne szenvetljen. Uj !JIOZdo
nyokat, ntsuli kocsikat, sineket, s mindazt, ami hozzá 
tartozik, kell az ip:trnalt sürgősen gyúrtania. Nagy fel
adat megint. Suk sok munka ujra. 

1\liután az utak renbt•jiinnek, gondolni kell a 
gépkocsikra. Igy a teher, szemt:•Iy (•s az autóbusz for
galomra, illet\'e annak elinditásúm. Itt is uj viszonyla
tok JétJ·ehozásúJ•a. Ez sem egpzerü kérdés. Tul ke
vés a gépkoesiuk, túl kicsi a meglevő lwcsipark, oda 
ebbííl m•m fog elegendő jutni, :,;cmmiképPn sem. Itt is 
égPt a dolog! ~iirgösen meg kell a gyá1·tás tempóját 
gyorsilani, a behozatal! fokozni. Be )\ell népesiteni a 
Felvidéket mag~·ar kocsikkal. 

.-\ cselu·k nllldalizmusa Pgy(•h munkaalkalmakat 
is ad. Tudjuk. hogy annak hlej(•n, hüsz év óta mit mü
wlt a FeiYid.:•kl•n a sok odaámdú cseh. Erdőt irtatott ! 
1\lindt·n t•pl;(•zlúh odatelepedl'tt ádáz diihhel és mohú
súggal esett neki a mi gyiinyiii'Ű, tiilgy, hükk, fenyíí 
erdeinknek és jMnrmán mindl•n faluhan ott zakatoltak 
a fiirt:•sztl'il'pPI\, ,·égig a Kái·pátok aljún. Ezek nyelték 
az l'I'diiiH•I. fq!~·ott a ra a fpjszel's:tpúsok nyomán, 
minden rt•ndszPI' és ésszei·űség nélkiil. :VIintha tudták 
\'lllna~ lwg~· nPm taJ'! sokáig ez a fa1·sang, siettek a 
ruhJük! Ezl'l\et a kopasz, kiii·tott te1·iileteket mind 
njm kell erdíisiteni, aláiiltetni. Ez pL·dig sok év nmn
kája lesz! lg~· szintén nagy és tal'l!.IS munkaalkalom. 

:\'!'!!! is sz!Íint arrúl, hogy ez a barbár népség, 
mielííll kil·onult a visszacsatolamhí terliletekJ•ől, min
deniitt esak hiún~·okat hagyott. A távheszélíí és táviJ·ú
póznákat eg~·sze1·üen kil"űrészeltt:•k. A huzalokat termé
szetest•n l'cltúJ'csázták (•s magukkal vitték. Ezeket is 
ujt·a kell i"cktetni. l "j oszlopukat kell l'elállitani. A tá
\'iJ•ú és távueszélő ki'sziilékekt•t mindenestöl elhurcol
ták, mindeniill csak !;árt és bajt hag~·tak. 

Am (•pen l'ZZl'l wtették el a júnak nutg\·ait! ön
tudati<~ n ul és ai\a1·atlanul szoeiális .iliti·konyságot cse
lekt•dtek! :'llt•l'l llllist nuir a nmg~·a1· munkásnak a fel
adata lllÍIHh'zl·k hl'l,\"l'l'hozatala . .\z u.iiúl•pités, kijavítás, 
átalakítás. mind. miml mag-yal' munl\ús kt•zéhl' ad na
gyohh damh kl'!IY!'I'l'l ! 

f:s itt \":111 toYúhhlt a IHlll\"éds!·g-iink. Szapo1·itani, 
~iépitt•ni, g~·arapitani l\l'll a mpg·m•g·'""hhodott orsz:íg 
el·delH·tnl'k IIH'g-f••lt•l!il·n. Huhú1·úl, l"l'lst.•·l'l'lv>·i t:'u·.t!~·ak
rúl. lmkanc~ol\1·,·11. l't•g-_\.\"l'ITÍil kl'll gond .. skodni. :'\,,g_,·on 
~<oka n lt·>'Zilt·k !toh:.ll, ldl\ a hon\ .:•d-;\·:,:- k!•l'l'léh!·n. '"I~Y 
az ell:':túsH;il tiirl!.'lll'llllii munkúkll:·.: t;o\:1:11:d\ Jlliljd t·l
hl·l~·t·zk!·tlt"•st. ,\ l;i-ip:ll' Í'JlJll'll t:)!~·. 1n~nt a li"L~~-. 

Itt \:llliJa!·: '""·,lJ:,,·, a kairh:"lzal,. l'udn:\·aJOa. lJ,,..,. 
l'Zl'l-; is ll'!j<·s!'JI ki \:IIIIIHk !"osztva. .\ •·~•·!1 h"nl:~ ~~·/. 
llltols.·, t·~ipa'"Zig· !•s ja""'"' iin·!..!i.!..! ma!,."i\·:11 \":tt lllindPnt. 
J-:·, lllLll 11<"111 ltld••tl !'!\"inni, azt t·!r···II!!"Úil:J, ~ú·:rlllll
haolt" .. •lin.lt·niill Ilo lilik::. llllill ka. siil·g,·;,, l.')!t"lt.Í llllill ka! 
..:\ i:i.lt!~-·~t· llllllili.ú .... n:,_k lll('!..~··i!H·ll· . ..;, t·l!':l!..dalt ... ú~·. :tz 
orsz;q..!ll:lk h'•:i\,··i'dl·..;~ E..: a lila!..!·~·;, i' r.:nnl\,·:~~ ii:.!:. t·:.;.._:.!,·._ 
Yl'l, :--;·/o:'!.!~drn:·~\·:1]. t•\ ... til';tn~~·ú ~/;1\·.,·., t· !:ill· . ..,.,.;_ i/:iJn:-. 

kar·_!,'t\"ii\ 1':--llci:'tl l"o!! IIJI·\·t·lrti bi/.ciJl\·t";r· !. \lt'1! 11lt iuh:t'' 
Jn!nfl•.';..!~-!~d·ht•fl rnn.i•l ;L~ ;il'i.IIP. :1 ·h1i _,·, •.. .,, .. :. :! rn··~!-""11~ 
1~-~~~hodoit iintl!ti:ll. ~ •• d,, ~41:\. dt·!·~·!• ..... ~.,.,.!!:drn:t< llltlll-

1\:'t~k•·l. log- lt•!,:tt kt•n,\·,.,.,.1, llli"~t·IIH·I•···I l;ll:~illi :11. ip:ll'
l,:lll~ fi·,n:rillt\t·ll··. 11tll, (h·;: :\t n·:-.k1·t!• I~·:1,IH'II 1.-.:, ;1 (':--t~
JH•k l'i!fllhii\Ú~d li.\.tl!lltlll. .\i ji"d:~· lt'..!,\l;ll!\ 11:..!".\". Illilll 
az arn•·ril\nial\. flkik 11 ,,kt·l·p srrlilir;!...'."' t']\·,··1 \ct!ljúk. 
Jits!-0\1\, llll'!.! il 1'•''·"'-'.l.:tll il .\;·,1. il p ll "'/.ilil:t.-,hilll il llllak 
szoei:"tlis ~l.t'"'i'"iill:úl úld;"t.,lls oldalit\. 

Kiállitasok a hatvani Kaazin6ban. 
December ll.·én nyilt meg 8 hatvani Kaszino 

termében Bereznay Andrlisné porct'llánfeslőmüvtisznó 
és nagyenyedi Jeney Zollán gimnáziumi tanár, szab
rász t··s fP.slőmüvész kiállitása. 

A ml:'gnyiláson nagyszámu érdeklődő gyül! ösz
sze, akilt Révász Józspf rendőrtanácsos nagyvonalu, 
lelkt's megnyitó besí:éde ulán melf:'gen ünnepellék 
R két kiálliló müvészl és gyönyörltödve szemlf>lti>k 
ugy a kép. szobor, minl a porcellánf,.stészeli kiállilásl. 

Jeney Zoltán mnr régen kiállilömüvész. Most is 
résztvesz a N ... mzeli Swlon kiálliláséln és a liiváro
si sHjló mindenkor a le!lnHgyonb elism('rés hangján 
emlt>kezilt mr>g RZ ország legelső iestőmüvészeivd 
egyült kiállítolt kilünő 11kvarPI és ol11iir>slményeiről. 

A ldállitáson megjelentelt elragadlaltn;sal szem
Iéiték akvarel képPil 8 Balutonról, a c~erkf>szPk tá
borozásáról. a különleges nHgymérelü aktképél, pom
pás olajleslményPil, porlréil és szobrHil, melyek kö
zül Sárltözy Ferike tucmá11a és "A,Ionima" arailu 8 
legnagyobb sikert. 

A Kaszinó belsö termében foglalt helyet Berez
nRy Andrásné kiá!litás8, amelynek müvészi rRjzu, 
szinpompás porcellánjai méltán elra~adlált a közönsé
gel. - V ~tlósál{os élménvl jelentell 11 halvani közön
ségnek ez a mag>ts müvészi löltélyü kiállilás és 8 
nagy érdeklődésre való teltmlellel kiitelesséqet vél
tünk leljesileni. amidön a kiállító müvésznéihöz for
dultunk, ho!{y tájP.kozlassa rajtun!; kPresztül tt nyilvá
nosságo( liZ iparmüvészt>l ez ágáról. 

Hozzá inlézell kérdéseinkre szives volt az aláb
biakban válaszolni: 

"Körülbelül 10 éve fogl;.!lwzom porcdlánlestés
sel. mint Rz iparmüvtiszelnek ezzd a h·gkiillségesebb, 
legm•h··zt-bb, de két~égki\ iil - vagy talit n t'pPn 
e;.••rl - " lt·g·'rlékc·sc'bh <ÍL!ftval. -- l\lagyarországon 
mé ~ mindiq ill~vP-e!l ""!.!'unit, Ilk ik t·zzPI az ipar
müvc:~zl,llel fo~lillkozunk. Ez l;dim ul,ban lt>li ma
g-y ,r;j,;;l:"i!. ho:!Y lll'l'!ói ó!Z ;<~:y !.! ''•Pfllll;l l;iill,égf'S 
J,•v•·n. il!!'ll llill.i\ hr•fc·kfr.t."·.'l ig. nyc·l. 11 fl'sldt, ,·.!~f'lc>s, 

últ.ali,b.·:ll il l•·cl,•,i!•.ili lli• ila·l. 11;ni~ " ,,·,rl!v <'lil•'szül, 
i·~•·ll HlUJ l i1<·riii s ;JiJli•11t•!l tiZ 1"!!•'1 ·:-;!Jpii IÍ;ika·l i-< 
it{t'n rHt!-!Y. lc1!r't11 il/.í'fl. nH·rl rt p~•ITr l!{·,pf, . ..,ff'S i~~"ll 
Upr«·,j,.j~('S (··~ i~.:•·11 J Ifi~ Y IÜrPJJllt"\! i·:··tt\ P/, dP czl 

hiszt'lll !,·..f, t!,,··p•·ll n z· il ll"lll tudo'! illl!ll ir<~ !'ll !'l· 
i•·cl.li. ""''" no~'ll••k it II·H~~ l,""i.alls··•! m,·.,l 11<"111 ic:(en 
tud" •·1la·l·.t·i11i a ~;,··n.t·l f•-sl··t! l'"'("< 1!i111! .. ldwr, '.:mi-
1\(!r t!YiÚ!, lll .~ril' -i\·df h,·,.,:11;!t ~;•,;c~·'LqJt - l,.!s7Pic'í~ 
ll;j!,{í H' ll "~'''":' lö·! ,._o'cl, . .! ,.!c,,·,J)h.lll tuclmc·gs;.e
r~· 'Ili. -- li l lo11lni 1, •. 11. lila'!\ l\-·ziia·slo·:·ii t:•Hc•·l!ól1 
<'S•I:\ l ·lj!'-1'11 iJi/>;if!illl, ll!'lllt's ll\ ('h 11\iii'Oil ·- tiZ 

u n. f.·h··r•Hlld!.~nn - k<·szil;lu•t. •\z il•it;lllliv•·sz it 
l•mc•-;L·,nj."•l Plil•""·t.(ill•·il! l1•·ho·r. h.irt~lll>z.or síil liibb· 
>.ziir is !'!~t·!i lllilalldliitii. <az •·c!\Ts f,·sf.-1\t·l~rwk rnc·g
ft•lc·l<i. hc.f.,l; •nt·ll<·ll Ld pt•di•l 11•'111 ll'ind ·n )Hlll".:l
lnn b rj • lli. Fonlos t..!,;il 11 f,·hl·r port···!L·"' nw·~,-;',. 
las,.li"~·a. arn•·lyt•!,n<·l it!V cso~kis a II'"IIH·s ill1}ill!flil jii-

Székely Endre 
Nöl es férfi s z ö v e l e k ~öi k a b á 1 o k , 

E G E R Tel•fon: 304 sz. 
lúkai és Dr. Kállay Zoltán utca s a r a k 

Selyemáru különlegességek. férfi ruhák 

a legnagyobb válaszlékban a legolcsóbb árban 
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helnek lekinlelbe. Sujnos nálunk még kevesen van
nflk. akik a mHgyar parceliánnak adják a pálmát a 
márkás külfödi porcellánnal szt>mben. s igy fordul elő 
az. hogy egy ismertebb külföldi gyári porcellán ami
ből e~o~ész súrifik l1észülnt~k. kedveltebb a magyar 
mondjuk H Zsolnav. vagy DrHsche gyárból kikerül! 
kézzel f ... stetl olyan porcdlánoknál. amelyekből a mü
vész képtelen két leljesen e~o~yforma példányt készi· 
l eni. 

Hogy miképt>n törlf>nik a porcellénok fpstése? 
Erre a l~t•rd<'sre kiss<' l1örül:;-;ényes és hosszadalmas 
volnH rPszlelt·sen válaszolno'll. - Röviden csak 
annyit ernillek nW!(, hogy vannak ~zines- egy, több 
szinü liszl6n hrany, <>züsl, szineld1el kombinfllt, zo
múncra. ZOnli.1JlC alá ~~~tt'(f, maraioft (•s wliPifesti>sü 
porcell:'u10k .\'lindq(yiluJek mns, és mÉis a lt>chnikája. 
A motivurnok (di,zítt"s) is ropp;,nf soldr'ie A müvész 
pgy,;nis··g,·től hitN. Itt h miiJ·nt a fesf(imüvt;swél, 
fonto-< a .. lvine(olts;i!.:". r-.-L,gamról tudom, hogy n?ha 
csal1 ugy rajt.anak az iitldek 11 ft'jemben, mikor elő
rajt.oiAs néll1ül. Pg\ t'llt'st·n a festPket viszem a por
cell8nr.t. [gt'.l i•rdPI\t'S volna pt'ldául. egész készlele· 
kel késziteni a lüiliinbö.-:(i g\ iinyörü magyar diszilő
müvészet molivumaivéd, Enel azonban itthon nem 
igen remr··lhetr~t•nk siker!. Viswnt a l1ülföld. kuliinö· 
sen a nyugati államok. már amennyir .. az én liipflsZ· 
!Hialaim !erjed nel<, rajong az ilyenekért. Állandó kül· 
földi pi;•cok lé!Psitésére. ttz anyagi eszkiizök hjilnya 
miall. ~ajno-< azonban nem gondolhatunk. - En pl. 
mult ~·~v fiszén P!l\' küifiildi céglől ajánlatol kaptam, 
am Ph 11Pn kéri arr n r.z országra a képviselele :-!l á lll· 
dásál. Elvbt>n ugyan elfn!lttdtam az ajánlatot, de PZ· 

ideig r<'szbt>n az el<íbb Pmlitell ok. részben a polili· 
kai esemt>mek nklldályoztal< R ~yakorlr1fi kivitelben. 
Most a lt;[t~n m<'!l P<·sten a Nngy Bnlogh Mnos Pgye
sület rendPzésében ypszek részt egy kiállitáson. az
után ki·szülök a budnpt>sli nemzetközi vasarrH s 
talán jf.vó iissz ... l mt>ghiv8,rH - Amt>ril<ábi!n fo
gok kiállitani. hA a j<i lsten is ugy akarja. Ezzel jö
vfi lerv(•imPI i~ elárult/lm s mosl legfeljebb még c~ak 
annyit. ho1.1y bár t ... ljesen rr1hja va!lyok a porcellán
fpsf<'snPI<. minl an\·nnal< fel<'s··gnek és lanilonőnek 
lt>kintellel kPII lenrwm I'Zirám u kötl'lességPimre is. 
11melyek azonhRn igrn sú•ppn és békésen megfér
nPk <'LiYiniÍSS:iJ." 

EGER és Vidéke Takarék- és 
Hitelszövetkezet 

mint az Országos Köz ponti Hitelszövetkezet tagja 
E1.:er. S1r·clwnyi u. 13 Telefon: 206. 
Po,fRirl kan;k· pénzt/iri c sPI< ilszárn la: 

23 4H8. Giró·szlimla a Ma g y a r 
NPm:~t'li BanknáL Fohószaml.-1 az 
Ors/ágos Kö1ponti l-li!Pisziivetke· 

zt'lnél 

Elfotad: 

Köl c 11önöket 

t>lőnyiis kamalozás mellelllal<arék·, 
folyószámla és heli betélekeL 

nyujt kt>dvező fellélelekkel, inga!· 
lan ft dezet me ll ell vállára, köte· 
lezvényre. Megbizásokat gyorsan 

lebonyolít. 

IRODALOM. 
Singer és Wolfner karácsonyi ujdonságal. 

Az uj falu. 
EmbPrPk h~tladnal<, szere!n,k. lépelődnek eb· 

ben a regényben, de sorsukra nag\'obb ilrnyék hull : 
Bllrabás GyuLt könyvének igHzi höse Pg\' Ködből, 
álmokbol. swrongásból és tilokból épült falu, a ld
sebbsf>gi falu. 

ErJélyben vagyunl1, a mai napok sürüjében, 
de az irá HnyHgfl nem a n~o:)rs lörlf>nelmi fordulat, 
igazi mondanivalója a L>ny <'s árnyék változása. 
Fr~nyröi (·s árnyél1rril bPszél legszivesebben Barnbás 
Gvula: .. A népek néha árnvékba kt>rülnek. L:issan, 
észrevétlenül rfljuk neht>zedik a történelmi homály 
és alikor csin8lhatnak akármil. u~)'iillükkor <·gy má
si!\ fajta meg fl napsütéses old-·drll kerül. a f~nvbe." 

Ff>ny és árnyék nem egysz ... rű szavrl. dt> leg
sajÁlabb kifejezö pszkoze ennek a f.atal irának: 
filiiHáinak bordázata, jPienett>inek groleszksége, for
dulaininak hökkentő ereje a famelszetek drámai 
kornpoziciójilt és stilusát idézi. Kitün{i l1emény ké
pek, . melyekC'n egyszerű, kedves mese csordogál 
8I: egv fi11lal férfi a szorongaló árödásban megérti, 
hogy másképp,_.n kell élnie. mint Hpj; lelte, de nem 
tud olyan könnyt>n alkalmazkodni az uj urakhoz, 
mint lestvérei; merre induljon hát? Két lány közölt 
is ingadozik. vi'gül is 11z egyiket magához karolja 
UL~yan. de az igazi ul: kiizeledni - keltesben a ma
gára hal.(volt néphez, velü~ dolgozni. egyült helyl-
8llni. alulról kezdeni. mindeneslül vállalni az életet. 
árnyékban is. 

Program, szavalás, ;rilnyzalosság - még csak 
meg sem rt>bbennek f'bben ll regénybt>n. 

Szavni mögölt úgy búg valami fájdalmas, mély 
férfi mela:-~llóliH, mintha gordon~a szolna hou:ánk. 
Nllgyon telt. fe~zülőn duzzadt lesz ellő! a gordonkB
hangtól a le!IPIH$Zerübb jelenel is; táj és ember 
megiE'Iik tőle csodákkal. 

Egy komoly tehetség, igA.d el.(yéniség finom el
bt>szélő hangja zpng fl rt>gényben. 

Potern kin. 
A könyv irója Szolovt>jc~ik. leljesE'n személyte

lenné válik a knnyvében. Tudatosan. vagy öntudat· 
lanul. de eltünik a halalm'1s alnkok l<özölt. melye
kel vászn8ra vetít s még csAk árnvéka sem igPn 
látszik. Nem tudjul<. hol irla meg -könyvét Potem· 
kinröl. honnan szen•zle fl ren!IPit>g adatol hozzá. 
mikor 'olt alkalma megsz,..rezni Potemki:-~nek és 
N"gy Katalin cárnőnek levelt>il, kis c~duláit, és Ál
lnmi flldáknl és az t>!!PS7, onas1 anyago!, mt>lyböl 
kö:-:vvél fp[épilt>lte. A kifeszilt>lt vÁsznon két alak 
mozo!l: Katalin és Polemkin. Öket IRtjuk és senki, 
st>mmi mási. 

A lizt>nnyo1cfldik szá7ad végefelé Európa csu
Dll drámAi feszültség és drámai liirtént's s t>bb~n a 
hatalmHs drámában az orosz rész főszereplői ök 
keiiE'n : Kfltalin. a llis némel hercPgl1isasszonv. aki· 
bcil cfirnö [psz. és Poteml1in. 1:1 vad Ps m~gorvH 
nvuL~almazolt Ör<'g PZrPdes fia. aki f,>lff>kenységével 
!IYÖtri hRZUI{SÁggH[ szen~elt finlfll ft>lt>ségéf 

Polernkin i;!fiZi orosz. fnjának mindPn mega1á
zollságával, fojbll vad~ágával. ft>klelen féker. ... ttségé
vel. nyers durvaságlivfil és IE'Iki felt>lemelkedésévt>l. 
ÉIPte ll mi szemünkkel nézve bolránvos. Dt> talán 
csak azért tudott ennyire gátlás néll<ül lomboini a 
világ örömPi közept>ltf', merl semire sPm bt'csülte a 
földi örömeket, hanem sokkfil mllgasabbra, többre 
vágyol!. Mt~gASra tudol! repülni s a szárnyát nem 
láthalla senki. Vagy cs3k nagyon kevesen láthallák. 
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E l1\1nyvböl jobban megismertüll ől. De vaion 
leN7·t' halaln.u valaha i~o~ irónal1 re/Í, hogy a s?állci
igf'v<' lt·ll mond rsl !<ilii:iilje az embrrek besúdjeböl és 
"; tömege:\ mP~NV•>k. ·r~o;edc ll téved,•.~él lwlyesbilse ? 

E~y bizor;}'o~. \'annak eszrn•'•k i·s gondoiHioll, 
amE"lyt>k !17entek c-s Hzok is mara.-lrH.II rnindi!-1. Egy
szerű. f>rlhelö. sulyos l<ZMvall, amik •·zer és ezer év 
óta hoprwl1 rniÍr Ps m1'gsem lehet egy nyo:. nyira 
sem t·lkoplalni iíket. 

lslen és haza. Ez a lu•t szó Polemllin szómáw 
is sz•·nl volt. 

Nyugati hadszintér. 
Duff Coopernek, 11 liiváló fi~ol;,l, angol állllmfér

fiun>.ll uj l1önvvt> jelent me!-1 magyar nyt>lvt>n. Cimt>: 
N y u g a t i h a d sz i n l é r. A világháborul mu
la'ja be U!.lY. ahogyan Fl luloldalról. angol szemmel 
látták. 

Duff Coo)wr könyvél nem kiinnyú . VHinmely 
irodulmi mübjcsoporlba besk11lulyfuni. El"frc.jnwk 
látszik, d·· soldwl több. mirrl .-.lt'lr, jz; n<'m P!-1YOI
d111U hadliirlt'nel, mt>rl elénldéirjil " s~:iivelségpsek 
belsií viszonyait, rnel.li<~merleli veUink embC'reikl'l, 
jell.-mzi nemcsa' a l1alonákat, harrem 11 polililwi 
szert"p!éíl1el is. 

Duif Cooper l1iinyve ugy mutHijfl be az angol 
népei. minl harci>IS, els;,.ánl 11alor111népel. mt:!IY a 
vég.~ö g}'•'ízelmeérl mindenre l1épeo; voll. Azt mu · 
laljr~, hogy, e!{y uj, na!(y f,.L!yveres össeüll1ö..:és ese
lén, Hm eh he ,o; az elmult hónapokb-m olyan kö7.el 
jÁrtunk. az angol nemzel ugyanezelu•l az áldozato· 
kal von11kodás nélkü, rneghozzll. 

Duif Cooper kilnyv•'nPk egyik legn11gyobb ér
deme, hogy az emberileg el••rhetö lf~;~nagyobb ltir
gyilagossáL:gal mond iléHet a némC'Iduöl. 

A szerep!ö polililmsoluól is szinle lökéleles 
jellemrajzol kapunl1. 

Du ff Cooper l1iir:yve • H7.ok kii..:•; a l1önvvek 
közé larlozik, melyelu~l magyar olva"'cí iolve..:P.II~I ios 
haszonnal forgr~t. Me!i fogja vállo.''Rini fl mullról Hl· 
kololt sok nézeiPI és bölcs l1övdkel.l•·lésl vonhul le 
ftojlt>gE"Ieseiböl és me!-lállapiásttiból 11 jövöre nézve. 

Örök társak. 
- Szenlmihal1·iné Satbó Marill J,;)ny\'e : 

A diadalmtts mttgasságoknak és a IrailiilUs 
mélys·'geknek ez•·r éves utja valeiban lörlént·lmi n<>m· 
zellé avalill a ma~yart. Talán e..:érl olyan ~zokel· 
lanul l(azdHg történelmi irodalmunk is. Ennt>l1 11z iro· 
dalomnak érlél1es müvelöje Szenlmihályiné Szab<i 
Mária. .. 

Legujabb re~énye Hz ,.Orök l;irsflk" naL:ysikNü 
munlH'Ijamtk, H "l.ortinlfy Zsu1.11annll"· nak folvlalásfl. 
A hitve:<i szerelern felmr~~asztosilása a n·gény. Rú~ 
kóczi Gyiir!-IY. Erd~ly nagy Hedt>lme és Lornnlfy 
Zsu~:súnna embt>ti dokumenlumokh:rn g"zd.,g t•lele 
és 11 hultili is Iulélő szert•lme lr'1rul ld nz olvasr·, t'liíll. 

A törléndmi f'semf'nvr>ll, m!•ly,·l~t·l a :;zt•r;réí 
nagy gonddal Ps tudással <'pit lrös.•i l1öré, csupán 
disz1·s. vonzó és méitó IH•relel ullwlnak kd hfisé
nt>ll liirt,··rwl!•mliil, időliil független. iiröl1 emberi drá
mnja nwll..tl. 

A szcrzií az emberek..t IIÍijii H törlénelemben 
s a lrirlt'~n•·lc•m nagy lrHgi·diái köz! az emberek lra
>(i•diiri fájrrak rrel1i jobban. 

Müve u~y hat HZ olvasóra. minl egy finom és 
meleg szinekkel. gonddal és szereleltel szöll gobelin. 

Az olvasr'mak ill'll7. gyiinyiirÚ'!;I!ét s Fl mR!:\'Rr tör
ténelmi re!-lényirodtrlom komoly gazdagodtisfil i•·lt>nli 
uj munkája. 

lfjusági ujd'lnságok. 
A l<éHác-onyi liiinyvpirtC rnindt>n i•vben gon

do-;kodili a !,l\ ermf'i<<'ll. f111talsi1~ lc·l{szebb liarricsonvi 
ajándt•kiÍról, s;n'p <'s jei lüinyvt•liréíl, de l11i1Ín még 
egyt·llen i·vben sP jderrl nwg nnnd kiliinií iordel11•s 
és egt'sz<'n uiszerü, <r mai lialalsá!-1 érdekliíd•'si kö
rént·k medelelö iljus{tgi kiim v. minl •'PP<'n ltZ idén. 

1.) Anka Jáno.~: Dániel ur eim ü r~gf>nvének 
héíst• egv ~zi·I1Piy tudós t';rt'rrrw'l"r. leorm•'szf~lbuvár 
és gyt'rmPkbaritl. Három kis p;ojlitsr~ van en ·wk fl 

prófdaszt>rü l<íngiosznl'k, ukik HZ<'rl esinninak viiia
mennyien rlil!lV lwrriC'rl. mPrl iire1{ barritjuklcil l••lke· 
st•dc•st, ideHiizmust. n krmt~si'f'l, muroka ios tudás 
megh!'CSÜI!'séi f<·null;\k. (),~ ITl''rf fiuJuiJI U!n S7.Ó, 
rwrsze vi!l jc·leru·lt·kben, érdf·lu•s littlandokhan sincs 
h iti ny eb bt· n u l;iim ben. 

2) Gáspárné /)cívid Murgil irlil mPL! Elz Árvizi 
h~tjós Jeikai r•·g•··nyb.. illií alalij;inall W essel•' nyi 
Mildós bárónak t·rdekes i·leld. arninl'k hi•l't•rp 11 

mullszlizttd Plsö f,.JénPk Mrt!-lvarorsúlgn. Aliill Szé
clwrlyÍ\'<'1, Kossulhlltl if:'it'•pil'lli•k rrz uj !'v1agy,,rorszá· 
gol. mind Ionlos szt~r·~rwt jálszollnr\ Wesselényi 
Mik 1ó!'l ,•J..tr-b .. n io;. Amikor iolelmjztH olv11ssuk. m•·g
ismNjiik Erd i• ly dele'!, tt pozson} i dit>(;it, a szabad
ságimrcol a magvar rnullnak ezt a lf'IWndás korát. 

:l) Mr. Timár Guuri. al1iriíl Gábor Jenö iri ki· 
lünö regényt. mindt>n mai gyerr·knek idl"álja. Sze
gény. árva fiu, a legszt>L:ényt•bb az osztálybHn. 
t:.,gyl'llf'n IAmogHiója JHni pajlása. egy mtgy szállodll 
kis liiles fiuja. Es r·'l a kél ágróls;r.HIIHdt, szegénv 
1 yer<'ll. ukik iskolábH is csak rövid ideig járhallal\, 
fl rni'IL:Ul< t>f•·jt'•hríl IPszn•·l1 ~o~azdag, hires f'mberek. 
Ebhiíl " li ön~ vbéíl is ~ol1nl IRnullmlnak 11 gyPrekek : 
hilel, kilttriAsl. iiZI, hogy rwm ,zahad C<Üggedni, meg 
hoL: Y filii wtlamil igaztlll uk11r. ~ .. !-! iga~nn tud, el
éri c,;ljill. 

4 ) Fialr1l IAnyolm.,li IH"dvPs irónéijük : Altay 
Margil irt m"L:hrrir', su' p rP,!<.'II\ l l\ eim P: Er:::sébet 
férjhez memr H,·,"., t'!!\' Hr;,m·szíilieh•·ju, csod~ts;rép, 
iiPllvt~s l's i•ls'i!{os h•·rce •. !llisnssznm·, akit Fl formdH
lom ,.Jüi'öll ollh<>r>lih•tl. El<ísziir iirf'!-1 dajluij11 rt•jle· 
gPtle, liZUión romo~ntilms \'i•lt•llt•n llisPgilt'lle Amt•ri· 
l1é'lb'l, 11hol arn:,ll n k .. dvl's i·s lt·lwlst'l!"" arnPril1ai 
fi1otall'rnlwrnek lesz H f,•ll'st>g,., 1oki uz el-6 ltilá!lra 
szerPtf'll flf'l•· az fl fél ll\ os kis herCPL:niíbf•. Fordulatos. 
sz•·p. m•·!-lhnlél t'z a ld,; rl'~···nv. olyfln iordPllt>~. minl 
a mA! ···l..t. 

5) Sigrid Boo pomptis rPgt'm·P. a Smbalf•ány· 
kisa:;szony i,; hmzi mfli rt>l.!•··nv. vidfirn. muiHisií!(os 
l•·tinylörlénPI. llel!(e he t .lia r ja binm~ illlni, h olly tt 

mai lúnyok rnily•~n Ül.lYf'~ell, szorgé>lmasall. ldtarltiak 
i•s eimt'L!V euv ''vre házléHift,;i Rlliitlmn;roltnak. 
P•·rszp liirnc··rdf'il. nauyon muiAisá•~o>~ ludfl!1dia nk11d. 
mP!{Í,;m.•riif'diil ''LlY mai fllruh;·l~ ldriiJ·. f~,·~~J. /IZ illl'"i 
t'dlásn,.ll<ii!i mc··rniill p,; IH!Y;onoll snfiir. Itbtol H,.lge. 
rninl szobe,l<iny sz••rt•z bHbr:'rok;,l, Pers.r.P u happy
f'ltd nem marad ,.J. 

6 l LPirny a hcisl' Adrienne Thonw."' rPgrnyé
nPk, Andrwinall. de fiul1 i•ppPn oly;on élvezt•tl•·l ol
vRsllftljáll, minl lf'é'Hwoll Mni 1!\'l'relu·ll enn<•l1 HZ 
t>rdeke>~ liirl1>n"lnel1 hiís1·i, mai fiuk •'s IPiínyok. akik 
ismerik az élP.trlf'll sok gondjnl. hAjlÍt, tudjáll milyen 
nehéz pionzl kPresni. m<•g hogy mil jt~lenl, ha valtt
kinek az utlevt•le nincs n·ndben. 

Kiadja a Singer r's Wolfner Irod. Intézet. 
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Búcsúzunk! 
Ide s tova hét esztendeje lesz annak, 

hogy a "Hevesvármegyé"-t ujból feltámaszt
va utnak inditottuk. 

Beköszöntőnkben h angoztaltuk, hogy 
.. Azzal a bensőségesel határozással inditjuk 
utnak lapunkat, hogy a vármegye küzdő, 
verejtékező lakosságának a létfenntartásért 
folytatott harcában lelkünk egész odaadásá
val, mint önzetlen, tiszta szándéku segitő
eszközök, rendelkezésére állhassunk. A ma
gunk parányi ere.ie s a bajok végzeles mély
sége és ferjedelme arra készlet bennünket 
hogy a vármegye tiszta szándéku szellemi 
értékeit. minf a bajok legJobb ismerőit, és 
környékeiknek legmegfelelőbb háziorvosait, 
- egy na~m. hivatást le/.i~sitő közös mun
kára hivJuk fel, hogy a legjobbakkal, a leg
hozzáél·tőbbekkel egy lelkes, összeolvadó 
együtles munkával .o.;iethessünk a vármegye 
szenvedő rétegeinek segi/ségére." 

Ezt az igérelet lettük megindulásunkkor, 
és ma visszanézve a megtett utra, nyugodt 
lelkiismerettel állithatjuk, hogy mindig ön
zetlenül, igéreliinkhöz hiven cselekedtünk. 

Amennyire éreztük lapunk megindulá
sakor, hogy hivatást tel.iesitünk, hogy hézag
pótló sajtóterméket teremtünk, - most, a mai 
sulyos, rohanó időkben be kellett látnunk, 
hogy a .,Hevesvármegye" a mai alakjában, 
ritka időközökben való megjelenésével már 
nem alkalmas eszköz arra a célra, melyet 
maga Plé tlízö/1. 

E sainálatos ténynek a megállapitása 
után, - bármennyire is fájó volt ez részünk
re. - erkölcsi kötelességünk volt. levonni a 
konzelwenciál, nw,qál/j !-t kellett parancsolni 
munkánkban, s el kellett határoznunlz lapunk 
megsziinfetését. 

Amikor· fájó szivvel beJelent.iük, hogy 
ezen karác.o.;onyi számunkkal lapunkat meg
szünfeljiik, -- megragadjuk az alkalmat, 
hogy hálcís szivvel mondjunk {í~zinle, bensó
séges köszönelet mindazon lwdves munka
fársainknak. akik kérő szavunkra minden
kor llészséggel hallatták szavukat e lap ha
sábjain, hogy u maguk önzetlen munkálko
dásával elősegitsék lapunk kitűzött cé/ját: 
meguénk dolgozó polgárai sorsának jobbra
forditását. 

Abban a hitben és reményben köszö
nünk el a mi kedues munkatársainktól, elő
fizelóinktól, olvasóközönségünktől és laptár
sainktól, hogy talán 1eszne.l~ mások, - ná
lunknál hivatottabbak, akik a megkezdett 
munkánkat átveszik és folytatják és mi le
szünk a legboldogabbak, ha az ó munká-

juk nyomán több kenyér, s nagyobb meg
elégedés jut osztályrészül a vármegye min
den lakásának. 

Ezzel a szivbéli óhajjal köszön el a 
vármegye egész közönségétől 

Látogatásunk 

a "Hevesvármegye" 
szerkesztősége. 

az Elsö Hatvani Mümalomban. 
Kékeasy Mlhály Igazgató nyilatkozata. 

Az fl hosszu koc-isor, flmely n•;p nap után szin
le megszállva tartja a halv<:mi ;árás ~c~yik igen érté
l-es ipiirtelepe előtt HZ egész teret, - a legszebb bi
zonyitéiHl ann11k, hngy Rác.r. Bela, az Első Hatvani 
Mümalom luiHjdonosa, hatalm11s anyagi áldozattal 
mivé ~:•lakitolla ál 11 ré!li, osdi felszereiPsü malmot, 
amelyben rna a le!lkorszerübb gt>pek műkődnek a 
nflgy környék lermeiöinek lt·gnHgyobh megelégedésére. 

Csak a legnagyobb elismeres hangján emlékez
hetünk nwg HZ iparlelt>p Pzen nagyvornlu tulajdo
nosáróL t~ki amellelt, hogv hilinyt pótló vá!lalntlá fej
leszlelte a malmot, Pg,·szersmind lwmnly munllaa.l-
1-.almal is teremlett sok család részére. 

Erdeklődéssel figyeljül1 benn az ÜZ>!mlerembPn 
a zakatoló gépek közölt a lürPimesen 'áró őrőltető· 
kel, akiknek mindegyike tt legnagyobb elismt>rés és 
megelégedés hangján nyil11lkozotl munkatársunil kér
dPsére a malom mükodé~éröl, az őrlem.>nyek minő
ségéről, s a becsületes és l1eszséges kiszolglilásról. 

Az üzemterem meglekint~se után munkalársunk 
a vállalat szeleskörü tucá~u. kivÁló vezetőjel : Ké
kessy Mihály igazgatót kereste ft.-1, akinek szakava
lolt vezetése éo; mindenre kiterjedő figyPime nagyban 
hozzájárult ahhoz, hogy a vállalat nttgv környéken 
szinle közkedveltté lett. 

Kékessy Mihálv igazgHió munl1atársunk kérdé
sére a malomipar 1938 évi helyzr-léről szives volt az 
aláhbi11kban nyilalkozni : 

.. 1938 év a malomipnrban egy kis j•wulálll ho
zott, flmi részben a kormányztil egé!<zségesebb, szo
ciálisabb irányzalának. másrt'~;l pedig a nagyobb 
termésnek tudhaló bP. Mint ismert·tes n kormány a 
buza árát 19 25 P.·Ös árhan fl FuturA ált11l a terme· 
lök érdel1ébt'n minimttlizálta. A malmok vámkeresele 

Gyö~.Jyösi Bank Részvénytársaság 
Gyöngyös 

Alakult : 1888. évben. 
AL~PTŰKÉJE: 600.000 Pengő 
T ART A LÉKAI: 460 OOO Pengő 

Fiókintézel : JÁSZÁROKSZÁLLÁSON. 

Érdekközösségban a Magyar· Olasz Bank 

részvénytársasággaL 

A m. kir. Osztálysorsjáték föelárusitója. 
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i~v !Prmészelqzerü!e!l egy bizlas árkRIIIUláción nyu
god!· 1loll, melyre a malom Ül.~ml~oltség-eil heo-;zlani 
leht>l~ll. olv Formán, ho>ry igy a rilirulé~ r~lkr~rülhelö 
voll. -\ liszlessi>~es kt>resl1edöi haszno! a1o;ruan meg 
igy ~~~m lehetelt elérni, mind ... nes•'lrf' nzonb m me!{is 
egy j-wulasi irányt mulat az elmult sulyu~ és lerh.:s 
évekhez vis.wnyitva. Jobb4ra awnban e" a j.1VuJti,. 
csak a kizárólag vámörle~sel fog-lalkozó m~lmoknál 
muh:~lkozi11, merl a kereskt>delrni liszteil picreán :-tz 
áldatlan verseny öldökléí in:lm>~ ez évben szünik meg. 
Októbt>r h:tvilban megjeleni U!{yan a lwrmúny részé· 
ről a roBlomipari zárls.~:ámra vonatkozó rendelet. 
azonban az m"g eb11en a.r. eiMuli évben nem erez
telte jirlekony halástil s i>rY nem élvezheltük annak 
előnyeit sem. 

A novernber hón-tpbHn vilistacsatolt Felvicleki le· 
rüleltel hozzlink IRrlmr.ó malmok fl nHr~o~yar malomip<:trl 
nehezebb helyzel ele állitják, miulán a visszttc~Hlolt 
részen a m11lmok !Pijesiléíkep~sségc lr!nyr>gesen n11· 
gyobb. minl a terüleltel Iulpoli logy~:~szlás s igy a 
malomipar terén fl további javulás egyelőre nem 
várható éppen azon oknál fogva, melybe a malom· 
ipar 20 év óta a megcsonkitolt hazában kénytelen 
volt verllödni Trianon átkos itélete miatl, amely fo
gyasztói!, lesivéreit szakiloilli le az AnyHországnak s 
igy a malomiparnak is. 

•éhány szó a "Rongyosok"·ról. 
Néhány rövid nap csupán, és a kiszélesült 

m~:~gvar hazában millió és millió kunyhóban és pa· 
loláb11n kigyull!idn~:~k a karácsonyFák gyt>rl}ái es fl 
családok boldog, meghitt körben köszönlik HZ P-m· 
beriség Megvállój>1nal~. Jezus Kriszlusnak szülelésél. 

Vajjon !{ondol e valaid arra, hogy hárwan 
sin}•lódnek azok kii1.ül ezen a szenl napon fl cse· 
hek i<>!d-ilalli biirlöneibt!n, akik Fiatal életüket ón· 
szárrlukbnl villf'k a haza oltárára, hogy rabságban 
szenvedö rt> lvidék i testvérei!~ Felszabadilásábfln közrf'!· 
müködjen,.k 1 

Vajjon gond,,J.e valaki mra ezen a ma!{aszlos 
szenl ünnepen. hob(y mt>usimo.-nssl\ azol~n>tk n 
kunyhóknak, vagy l1is csuladi Irázaknak lal~r'>il. hol 
B szereló tmyit, apa v11gy hilvPs fájó, l1eser!{ÍÍ sziv
vel >:ondol 11z r>lvt>szell V<rgy esetleg rabságban 
sin~ lód·i hozzátartozójár ·•? 

Vajjon gondol-e valaki arra, hogy aldk visszH· 
jötkk, akil1el az eleselleldiil a sors v,;:.(telen kicsi. 
ht~jszálnyi vonala választoll el, -- mosl. ezen a 
nilgy napon, a szerelel ünnepén azért a vé~hdel-

lr>nül naqy a7.erelelérl, amellyr>l ők a visszHszt'fzelt 
hrtzai föld és olll>tkó leslvert·ik iránt viseltettek. -
r-lt,lükr>l lévt> kockára f-rlül;, -- mo'l br·nsÖo;<'!!'eS 
hálás szer<'lellel meusimouallas,anuk ? 

Vajjon uondol· e valoki 11rra. Ir o~ y 11 rHhsá~ban, 
l,>vök krsz ... badillassan<tk, ho~o~y az elpusztultak hm:· 
zálarlozúi lelkaroltm;sanak. és hoi!Y a vissz!-!j<illek 
PiV<'!I'Yék rnéltó jtJli1lrnukal; embt>rl<ilólli vállalkot.á· 
sukert na!{yobb t•s jol,b d-rrnb lwnyerel kapjnnak? 

Az emberi det a lr,!l'drl1géibb kincs PS H lel<(· 
nagyobb itldot.al H ha~.,.. ollán·in H7, arnikor az Pm· 
ber a~: r:,j,.; ·l ön~t.illllniJ.,J vi-:t.i éildot.Hiul. Ez a c~e
lr,kedd (l'~dig rr,o•.{ kell. holl,. IIRpj r mind1g éi m •ltó 
juli1lmál, merl elves~:elt nr'p. r>Jv.•s~:pfl orszá!( az. 
ahol az ilyen nemzeli larlozá~ iliPi.!Y"nlilellen '"'1rad. 

Unterreiner Gsözö, a Goldberger gsár 
háziipari osztálsónak ui igazgatója. 

A Pesti T Ö.t.-de kö.r.gazd,rsHgi l <tp irj<1: 
"A Goldb~·rger gyár már rt>~o~o~blwn berende7.ke· 

dell háziipari cil1kek t•xporltiléislirfl. amr~lynck során 
természelesen Irileg Goldb•·rgPr-ilrura do!!{ozotl cik
kek kerülnek ki\•ileire. Az os~:lfilv tv: utólsó kél 
eszlcndöben szépen lejliídiill •'s so11 r·s~tbun len!o{e· 
ren túli piacokon is nHgy l1•lr!l iuul helyeuli el. 

A háziipari oszltilv r>lé:e mosl uj vezelől szer· 
ződlPilek Unl,.rreinPr Gviíúi st.Pmr'lvr•br•n. Unterrei
ner Győző a S7.éc!r~nyi·Exoorl Klt. !önöke es e cég 
i1ányilása Itialt háziipari vonall1cui!su cikkek. rie más 
cikkek terén i~ jelentős kivilelt honyolil le. Unterrei
nPr Gyöt.ó az r'v folyflmfln 11z E~yesüll Államokban 
j:ül és ezr>n uiazásH >tll\almilval ismerkedell me!-{ dr 
Buclav Goldhr>rgt•r Leóval, uld l(yártinilk H hriziipari 
osztálya dére állilolla. 

Unlerreiner Gyiít.éí ttzonbrrn megmarad a S1.é· 
chPrryi Export <'lr;n is ,·.s azl is vezetni fo..:jr~ t>Z· 
ulon is" 

Egr>r. siíl .. gr'sz 1-hv.~sv;irmegye öriimcnt~l lo
uadla H P,!sli T;;,..,d,•rwll 1'1.1 a bejclenlt''f>l El(yre 
IÖOUPn es c• g-: re jobhan ITI<'~ismerik ill is U nlt>rrei· 
nr>r Gyéizií megnyPréi f'c;yt'·nis..;g-,•1 r'•s tul rrz rHs7á-

~os viszouylalb11n is lnliilrnas munl1<il, uor.Phet a 
m"~yar hnziip;,ri lcrnwkd1 lliillrildi cliJPiv .. z<'st>vr>) 
ho~szu i~v··k rlld, <>gvrc nrivt·kvii er.·dnu··nnyr•l vr'gez. 

Unlerrr·inPr Gviit.ii nemcs~tk részi Vl'll a rllfl· 
!{yar hflziip>~r 1\ilünii lernwilt!ivel fl rnil;;niri. b .. rc .. Jo
nai, chik11gr.i. hrüsszr>li Ps p<'1r.si vilnl{lliállillisoliOn. 
l~tuwrn l1ülfiildi larlcúlwdilsél sorlin ug-ysdrlván a vi-

G\'ÜffiÖLCSrf\ TELEPITÖR riG\'EL:=.:..=m~E~B~E .:.---, 
Eladó az egri érseki uradalom pusztaszikszói faiskolájából 

25.000 darab nemes 
alma-, körte-, szilva-, kajszi- és francia-barack, l, 2 és 3 évf's gyümölcsfacse

mete, a legjobb fajtákból. Almából és körtéből egy- és kétkarú almafák is kaphatók. 

A csemeték ára drb.·ként 50-90 fill. Alakfák ára drb.·ként 80-100 fill. 
Megrendeléseket lelvesz az 

ltrseki Uradalom Gazdasági Hivatala Eger, Széchenyi ucca 5. szám. 
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lág minden fáján állandó üzletl<örl épitell ki a ma
g~ar háziipar S7.1ÍmárR. Mo~t a n~wyorki világkiálli· 
tásnál az eqész ma~yru közg11zdMság részére hasz· 
nositb eddig szt'rzell nagyszerű lapF!szlalatail és 
nemc~ak 11 hliziip11rnak, hanem PdesHiyjH, Unterrei· 
ner János, HZ egri Korona bérlöje révén szű
kebb h!!zájává lett Eger és Heves vármegye borai 
és mezől!azd11sági IPrmékei részére is felbecsülhelel· 
len propHI!andát r .. jl ki. HaiHdása és emelkenése a 
közgazdétstí~o~i életben 11 mi részünkre nem kelt meg
lepetést, de mindenesetre öszin!P örömPI érzünk. ami
kor a hivatollsli~ és tehels-'1-1 érvényesülését láljuk. 
Valamennyien, akik ismerjük UniPrreiner Győző fá· 
radhHtatlan ener!-(itivHI és igazi tudással végzett, s a 
külföldi kormrinytén\'Pzők részéről is megcsodált 
eredményeit. 11 P~sli Tözsde köz!-(azdasági örömhi
rét csak első fecskének tartjuk. Hisszük, hogy rövi
deMen többet is fogunk hallani Unterreiner Győző 
munkássiÍgitról, é1mPiyért a mi kis körünkben is ó· 
szinle szivből fejezzük ki H ma!-(yar hálát és köszö
netet. Meggyőzödésünk. ho!-(y Unterreiner Győző még 
rendkivüli nagy és eredmi·nyes szol!lálalol fog lenni 
munkájával H m •~o~yar külkereskedelemnek. 

BALLADA AZ ÖSZI ERDÖKRÖL. 
(.Az árnyak kNije" c. versesköletböl.) 

lrta : Kálnoky László. 

Borzong. lehajlik a fenyő ; 
rejtekhelyén a karcsu őz fél, 
kis szive kétszeresre nő, 
merl nincsen rémítöbb az ősznél ; 
a tér roppant fekete lyuk; 
.~círos vizben usznak u cserlők 
é.~ elzokogjtik bánaluk 
minden éjjel az őszi erdők. 

Az ürben denevér kering és 
derrnes:::l. bűvöl uz éji ríra, 
a fúkiJCm ci/l u rwdvkeringés, 
hu felsikolt u mundrug6ra. 
mikor szellemkezek kitissák. 
lila kiirm<"i/1, scirgcín lekergii 
u iiu/1 é.~ mosl a jujkiáltást 
vi~szhungo::;;:a az 6s:zi erdő. 

Holl'CÍilY wlvaru L'CJn a holdnak, 
sötétek 11 fei!Hik alalia 
és alakju/~ fp/wte macska. 
FPnt boszorl1ánuok lovago/nak. 
Vérszinü nuelvd mind kiölti, 
mögi)ltük ho.,szun illan el ról 
hajuk s vijjogcísuk betölti 
éjféltájban az őszi adől. 

Ajánlás: 

Lelkem üres térben lebeg ; 
kinyujtott kezek el nem érnek ; 
lentról csaholnak az ebek. 
de mézes hangok is dicsérnek. 
Egyellen .~zavukat se hidd, 
amelyben élek, nézd e fertől ; 
sird tele értem könnyeid 
vadvizével az őszi erdőt. 

\7áltozás a hatvani cukorg!dr vezetésében. 
Hatvan lársl'ldalma még sajnálkozással fogja 

tudomásul venni Boross Miksa cukorgyári igazgató 
azon elhatározását, hogy jHnuár l-én megválik ál
lásától. 

Sajnáljuk, hogy lapzártakor jutolt csak tudo· 
másunkra ez H komoly jelentőségű hir. s igy a 
kényszerhelyzet folytán csak annak a lénynek meg
állapítására szorilkozhHtunk, hogy Boross Miksa lávo
zásávlll, Ilki - 36 éve ál! a cég szolgálatában, amely 
időből 26 esztendőt Hatvrmban, 10-et pedig Sarka· 
doni öltött, - sokat veszi! Hatvan közülete. -Nagy 
megértéssel és s:r.oci1\lis lélekkel végezte mindill 
közéleti tevékenységP-l és hasznos, értékes, áldazat
kész polgára volt Halvannak. 

Munkakörét érlesülésünk s:r.erinl Sárvári Lajos 
irodaiönök veszi ál. aki 29 éve áll a cég szolgálatá
ban, amelyból 27 eszlendől közme~rbecsül.isben 
Hatvanban töltött. 

Ilag~ aózsef 
egri eg~házmeg!el építőmester váratlanul elhun~t. 

Mély részvéllel érlesültünk a grászhirról, hogy 
dégi Nagy József egri egyházmegyei épitész decem
ber 16 án 51 éves korában el hu nyi. Egerben város
szerte rendki\'ül nagy részél nyilvánult meg a várat· 
lan halálhirre. Nagy József szeles körben lisztelt és 
kedvelt tagja volt E11er társadalmának. Köz és ma· 
gánépületek egész sora őrzi Egerben és az egész 
egri érseki fóegyházmegyében Nagy Józ~ef nemes 
izlésének és nagy szaktudásának emlékét. Az épité
szeli alkotások mellett azonban az emberi szivekben 
is épiló munkát végzell Nagy József. 

Kanosvárolt december 19-én helyezték örök 
nyuglllomrH Nagy József holttestél a Nyugati teme
tóber lévő családi sirk,..rtben. 

Halálozósok Részvéllel vettük a gyászhirt, amely 
Wohl Lipót földbirtolws pá!lzlói lakosnak f. hó 20 án 
86 éves lwrában törlént elhunytál jelentette. Az el
hunyt tagjR volt Ilevesvármegye törvényhatósági bi
zottságának. és tényt-zóje volt Pásztó környéke gaz
dt~sági életének. 

VármPgyPszerle mély megdöbbenést keltett az 
a tragikus vég, amely dr . . Soltész Henrik tiszafüredi 
aran' diplomás ii~~ védet érle. Az elhunyt általános 
tiszteletben és közmegbecsülésben élt és az egész 
környék nagy részvéte kiséde ulólsó uliárH. 

FIAT automobil világmárkal 
FIAT SO.es a legszebb családi. - orvosi. üzleti 

autó! Üzemköltsége 3 lill~ r kilom~lerenkénl! 

ÁRA 2800. - peng6 r6szletllzelésre. 
FIAT l t CO-as B .. lilln B legjobb bérnuló. 

FIAT t500.as a luxusauló. 
ll~vesmegyei kt'pvisetel : 

ILLÉS BÉLA EGER, Tel : 230. 
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Takarékos tütés 

T ervszerü gyümölcsfacsemete nevelés a 
hatvaai gazdasági szakiskola telepén. 

Hat\·an ~özsé~ ~azdasá~ú <·lelt;rwk jiivö fpjlödé
sére m;zve lwrnoly, Plhalitrozó lt>prs lii!lénl llnlv11n 
l1özség llépviseliíleslülelt;nek legutc,bb turtoll üic•sén. 

Elhnngzolt ugyanis e~v kt>relern, hogy Hatv1m 
köz:tég C"iiíljürósligármk Hdassék mP>! az anyngi le
helős,.~ arranf>zve. hogy a halvnni gazclrlsitgi sznk
iskola telf"pi-n a nwgl1ezdelt gyiimiilc.-facsPmele ne· 
ve lés C'rtisebb IPmpm·"l l,..g, en folylathntó 

A ilép,·iseliíleslület f"~yeleme Sl.ivf"st•n fogadta 
fl java,lalot. Várkonyi Sitndor föjt·~yzií válasziiban 
m~:~ga is elrsmert .. az elhangzott javHslat nagy fon
lossá~át, lúiziille, hogy László Bél>t i'!aZg!iló szak
!lzerü vezetése 11latt már megtörlént H komoly l<ez
dem·'·nyt•zií I•'P''s. u:;ynnnyira. hogy mtÍr jövő összPI 
minle~v 1500 fnjliszta m:·ggycsernelefnl bocsájthalnak 
a község termelőinek rendelkezésére. 

Az t>llmng7oil terv t.!apji'Ín több holdon f,,~ meg
indulni a gazdasi'Ígi islwla telepén Ha:,·tm talMivi
szonyainak és (~~hajlalánnk medelt•liíen 11iváL.,s7.1oll 
csont hc'•jas gyümi>lcsf<t fajiáll csemeleinPII l••rmeszlé~e. 

V lirlwnyi Sri n dor fiijegvzö a krpvist•lt'ilc·stület 
ta~jfiinnk elisrm~rrse rm·llett jt'lenk!lt~ ld. ho~~,. te!dn
lf'ltt>l az Ül!Y pagv fonlosságlim, hiljl11ndó Addig is, 
mig fi ~Hzdasá~i iskola telc>pén m••d,-l,·ló rnenm is!··
gii csenrPIP le~<z kiadhalú. - H l"l!'iirwisf'bh,.n bP
szerPzni már kt>sz, kiüllelé~<re élllv•lmns, fnjli,zln 
gyürnölcsfr~c,emelr·lwt, ab ól a cf.IIH.,I. hnL{v fi kivir
l!andc', belt•g f>s rossz mrnosegu ~~v,jmiilcsiil termő 
fák IH·Iyetl a termeléill i'luyen ilfiPhH~sanak uj cse
meléllel. 

Hogy rnit fog jelentc·ni Halvan gazdasi11~i eleté
re nPzve at., hogy évr~nle liibh ••zpr gyümölcsfa~ iil
lt>trídik lli. Hmi irital lwmolv mennvis,>~ü minö~··~i 

termelés til! <•l<i, >z möjd 6-8 év mu!vn honlako7.iil 
lli. arnil~'H ;; iliüllel:•nd··i fák rende, lerméívi> fordul
n,,lc 

Klang Sándor 
vaskereskedő l Hatvan. Telefon: 68. 

Salgó szénnel 
--- --- -

Salgó brikettel 

Felhivás! 
Felhivjuk mindazon igen tisztelt olvas6inkat, 
akik előfizetési díjaikkal hátralékban vannak, 
sziveskedjenek a mellékelt befizetési lap 
felhasználásával a hátralékos összeget sür
gósen hozzánk juttatni, miután lapunk meg
szünése folytán kényszerülve vagyunk min
den ügyet likvidálni. 

"Hevesvármegye" kiadóhivatala. 

ELADÓ 
gyümölcsfák, 

l-4 évesek, bolwmizsük 
és Thujük !)0....:....100 cm. 

mug-f!Srlk. 

Árjeg-yzékPI bérmentve küld : 

Keserű Bálint 
1.{\ iirniik~i. .isll• .lilja. 

Pusztamonostor. S~:olnok megyt•. 

l Pl LAJOS 
kötélgyá rt ó mester 

ajánlja elisn><·rlen legjobb rniniis,··!JÜ !lyúrlrnúm u;t. 

ll a l v fl n . Smh .• ds/•g u. Li. 

Mindennemü vas és háztartási 
cikkek, a legmodernebb kályhák 
és tűzhelyek raktáron nayy 

választékban. 



A hatvulldr. J6rilblr6aág, 111lnt telakk6ayvl haüaig 

760111938 tk. azám. 

Árverési hirdetmény-kivonat. 
Dr. Vajda Lipót végrehajlatónak özv. Dencs 

Ferenczné végrehajtást szenvedö ellen indított végre
hajtési ügyében a telekkönyvi hatóség végrehajtési 
érveréat 79 P 34 l tőkekövetelés éa járuléka behaj
tása végett a hatvani kir. jéréabirósP.g területén levő, 
Hort községben fekvő. a a horti 3283 sz. tkvi. betét
ben A. l. l. soraz. U~28/2 hrszém alatt Ioglali végre· 
hajtást azenvedő nevén álló szántó ingatlanra 617 P. 
kikiéitési árban, - az u. ottani 3283 az. tkvi. betét
ben A. 1. 2. sorsz. 384816 hrszám alatt foglalt, vé1· 
rehajláat azenvedő nevén álló szántó ingatlanra 361 P. 
kikiéitési árban, - az u. ottani 3283 az. tkví. betél
ben A. 1. 3. aorsz. 3915/366 hrszám alatt foglalt, vég· 
rehajlást azenvedő nevén álló azántó ingatlanra 76 P. 
50 f. kikiéitési árban, ·- az u. oltani 3283 sz tkvi. 
betétben A. 1. 4. 110raz, 3917/457 hrszám alatt foglalt, 
végrehajtást azenvedő nevén álló szántó ingatlanra 
7 P kiltiáltési árban elrendelte. 

Az árverést 1939 évi március hó 17 napján d. 
u. 3 órakor Hort községházánál fogják megtartani. 

At. érverés alá kerülő ingatlanok közül az 1928/2 
hrszámu ingatlan 1:1 kikiéitési ér 2/a·ad részénél, a 
többi ingatlan jószágtestenkint 292 P. 32 fillérnél ala
csonyabb áron nem adhatök el. 

Az árvereini szándékozók kötelesek bánalpén• 
zül a kikiéitési ér 10 százalékát készpénzben, vagy 
lSHI. LX. tc. 42 §·ában meghatározott árfolyammal 
azérnitott óvadékképes értékpapírokban a kiküldöttnél 
letenni, vagy a bánalpénzneil előleges birói letétbe 
helyezéséről kiéllitott letéti elismervényt a kiküldött
nek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881 
LX. tc. 147, 150. 170 §.§. - 1908 LX. tc. 21. §.) 

Az, aki az insatlanérl a kikiéitési árnál masa· 
aabb igéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, 
kötelea ·nyomban a kikiéitési ér százaléka szerint 
megállapitott bánatpénzt az általa igért ér ugyanany· 
nyi százalékáig kiegészíteni. (1908 XL. Ic. 25.§.) 

Hatvan, 1938. évi december hó 7 napján. 
dr. AntaÍóczy s. k. 

kir. jbiró. 

Hevesmegyei Népbank R.-T. Eger 
Telelon: 73. Tdelon: 73. 

Alapittatott : 1906-ban 
Elfo•ad: 

pénzt, nümölcsöztelés végell be
tétkönyvre, 
h e t l beflzetéaea könyvecskékre 
és folyószámlára. 

Folyó sit: 

jelzálog és nyilt váltó kölcsönöket. 
T6zadel m81bizéaokat elfosad. 

V e a z: 

i d e i e n pénzeket és csekkeket 
Tatai éa borsodi szenekre rendeléseket elfogad. 

Rádió nélkül 
üres a ház 

Standard-rá d i ók 
llléa Béla rádi68zletében 
ridl6csere, ridl6favltis, ridl6rendel6s. 

Reiner Adolf 
fa és épitési uyag kereskedő 

E. t e pala, cs6, e r n l tb-~rk~ió~ 
· lemezek 

LLOYDcser~tpkdt)hdk ~ts rallcsemp~tketaddst hetJe 
lrddagJdrdban mlndennemü g)ümölcs
ldddk legolcsóbban beszerezhet6k ! 

EGER 
Deák Ferenc utca 67. szám. 

Telefon: 186. 

CZVANCZIGER LAJOS 
bádogosmester 

~ 
ECiiER. a Udr felidratclndl 

Elvillal: miadea a bidogoa uakmiba rip muakibt. 
Árajinlattal dijtalaauluolpll 

A szerkesztésben résztvesznek : 
Egerben: Dr. Erlach Sdndor, 8iöngJösön: Dr. 
Katries Kdlmdn, TiszafOreden : Dr. Uégh ;JóZHf, 

Pdsztón: vitéz dr. Szlldgil Sdndor. 

Felelels azerkesztő és kiadótulajdoRos: 
Vig Vilmos, Hatvan, Telefon : 85. 

Társszerkeaztő : Balogh Istvein 8iöngJÖI. 
Kéziratok, el6fizetéai és hirdetési dijak a kiaclóhivatal 

~e Hatv•b• kiildendc5k. 



NE~~ KELL ALKUD-~UA .1 

Az EGRI ,,HANGYA'' 
S z ö v e t k e z e t 

Divatárú üzletében (Piac-tér.) 

Cipó 
Szőnyeg 

Fehérnemű 

Flanell 

Blumenthal 
Béla 

épületfa- és • 
tűzifakeres - : 
kedése. • 
c em e nt á• • 

. -rugyara •• 

alva n •• 
T e l e f o n : 29. szám. 
Cement és mozaik lapok, ce· 
mentcsövek, járdakövek dus 
választékban mindennemü é
pitőanyag legiabb minőségben 
kapható. T errenol asbestpala
gyár, Gyöngyösi parkettgyár 
Sempernova Első Magyar Ne-

mesvakolatgyár kerületi 
képviselete. 

Selyem, müselyem 
Kötött áru 

":::::::a:::::::: un nun nun :::nn:::::n: 

KORONA 
nagy

szálloda 
EGER 

Tulajdonos: Eger megyei város, 
Bérlő: Unterreáner János. 

Legmodernebb berendezésű szálloda 
50 szobával. a iYÓgyhatásu fürdök. és 
uszodák közelében. A napi penzió ára 

mérsékelt. 

Fel világosilásokat ad: 

Városi Idegenforgalmi Hivatal, 
Eger, (V árosház) 

!" i w"' lilllilii"""" il 77" 

• • • •• l Bindfeld Márk és fia l 
• részvénytársaság l épületfa kereskedő Céi-~ 

nél a legmodernebb ki
vitelű cement, járda- és 
mozaik lapok a legjutá-l nyosabb árhan besze
rezhetők. 

HATVAN. Telefon 30 az. 

• 
A gondos háziass7onynak 
cs Utiirti kii n 
e1ső t e e n d ő j e, hogy lelkeresse 

HAJDU ÁRMIN 
-

ü z l e t é t, 
--

ahol friss p ó r k ö l é a ú elaórendl 

kap igen jutányos áron l ~ Denatur'lt 
szesz nagyban és kicsinyben l - Vidéki 
megrendeléseket pontoalm euk6zlök l -
Saját érdeke parancaolia. howy egyazer lá
tOIIIIIIOn el H A T V A N l a.letembe· 

Egri "Hangya" Szövet
kezet 

" , 
F U S Z E R é s C S E M EG E K E R E S K E D E S E 

F ő ü z l e t Kossuth-tér (Piac-tér.) 

NYOMATOTT PALÁSTHY SÁNDOR KÖNYVNYOMDAJÁBAN HATVANBAN. 
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