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szükségesnek. A külföldet ille
tőleg elsősorban az u. n. utód
államok lakosságára! kívánja a 
szövetség az évszázados érint
kezés« megújítani, amit tanul
mányi, szórakoztató, turista és 
sport-kiránduló csoportoknak ba
rátságos látogatásainak minél 
sűrűbbé s tömegesebbé tételé
nek szorgalmazása által kíván 
elérni.

Siposs Géza a Bükk és Málra- 
videki Automobil Club igazga
tója az egyesület működéséhez 
a szövetség pártfogását kérte, 
valamint hangsúlyozta, hogy b z  
épülő lillafüredi-egri útnál az 
automobil közlekedés ne gátol- 
tansék meg.

Örömmel vette tudomásul a 
közgyűlés Vitályos Imre IB U Sz  
menet jegyiroda főfelügyelőjének 
azon bejelentését, hogy Buda
pesthez hasonlóan Miekolcről és 
környékéről »3 nap a  Felvidéken« 
ciaaü prospektusokkal fogják a 
Felvidéket külföldön propagálni.

Gyilkosság és gyiikossági 
kísérlet Nagykörösön.

Nagykőrös, december 9.
A hét büaúgyi eseményeinek 

középpontjában ezúttal Nagy
kőrös áll, mely két érdekes ügy- 
gyei foglalkoztatja most a nyo
mozó és iga zságizolgáítatő ha
tóságokat.

Nagykőrösön erősen divő szo
kás, hogy a gyermektelen öregek 
elerődenedve »eladják» magukat 
akként, hogy a vagyonukért va
lami jő ismerősük holtuk napjáig 
eltartja őket. Az ilyen alkalmi 
fiúi ős szülői viszony azonban 
sok esetben vagy az öregekre, 
vagy a gondozóra számtalan 
súrlódási alkalmat teremt. Ilyen 
természetű szövetkezésnek esett 
áldozatul egy öreg anyóka.

Rabóczki Mátyásáé egyessé- 
get kötött Illés Ferenc nagykő 
rösi lakossal arra, bogy Illésék 
holla napjáig eltartják a vagyon 
kéjéért. Az egyetértés azonban 
nem állt valami eres lábon a 
háznál. Az öregasszony először 
elégedetlenkedett, ezután pörrel 
támadta meg a fiatalokat.

Tegnap reggel Rabóczki Mű- 
tyásné a pör dacára bement 
Ilié i Ferencék lakására.

Szóbakerült a pör. Sző szót 
követett. A vitatkozás mind he
vesebbé vált, az öregasszony 
sarkon fordult é# kiigyekezett az 
udvarra. Alig tett azonban pár 
lépést, Illés Ferenc utána ug
rott, felkapta kezeügyébe eső 
vaslőcsöt s az öregasszonyt ol
dalról főbe ütötte vele, Rabóczki 
Máiyáané szétzúzott fejjel ösz- 
szeeeett. Azonnal beszállították 
a kórházba. Mikor a kocsi kór
házba ért, Rabóczki Mátyáané 
kiszenvedett.

—  A gyiikossági kísérletnek 
a kártya és a feltékenyiég a 
szülőanyja. Hát nagykőrösi ker
tészlegény csendes kártyázásra 
jött össze, a kártyázők között 
volt Z«uppon Ambrus és Szűcí 
Ambrus is, akik egy leánynak 
udvaroltak. —  A kártyázásból 
Znuppon két társával hamarabb 
eltávozott és furkősbotokkal fel
fegyverkezve várt Szűcs Amb
rusra. Mikor azután Szűcs ugyan-

A Katholikus Népszövetség szervezkedése 
a pétervásárai járásban.

Egerbakta, Bátor, Egerbocs és Hevesaranyos községekben is 
megalakultak a Népszövetség helyi szervezetei.

Csütörtökön Heves megye 
északi községeiben is megindult 
a Katholikus Népszövetség helyi 
csoportjainak megszervezése.

Egerbakta
nagyközségben délelőtt 11 óra
kor az iskolatérmat zsúfolás'g 
megtöltötte az érdeklődő közön
ség. Czabay Ferenc egerbaktai 
plébános, aki nagy lelkesedéssel 
karolta fel községében a Katho- 
liku® Népszövetség ügyét, meg
nyitotta a gyűléet, majd Kelemen 
Andor, az Egri Népui»ág fele
lős szerkesztője és Borián  Fe
renc népszövetségi titkár ismer
tették az egybegyűltek előtt a 
mozgalom céljait. Ebben a köz
ségben 117 tag iratkozott ba a 
Népszövetségbe, élükön a gyű
lésen megjelent vezetőkkel, úgy 
mint: Kovács Ferenc községi fő
jegyző, Mester János erdőmér- 
nötr, Czifra József kántortanitó, 
Varga Lajos, Becsey litván, Fehér 
Sándor, Bozó József és Varga 
Ferenc földmives gazdákkal.

Bátor
községben délután 3 órakor Lu

kács Ferenc esperes plébános 
nyitotta meg a népes gyűlést, 
amelyen Borián  Ferenc ismer
tette a halig.túság állandó he
lyeslése mellett a Katholikus 
Népszövetség megalakításának 
szükségét.

Egerbocson
délután 5 órakor Farkas Á gos
ton kántortanitó buzgó közre
működésével alakította meg a 
helyi csoportot Borián Ferenc 
központi titkár.

Hevesaranyoson
Fügedi István káplán és Gruber 
János kántortanitó, valamint 
Patyarek  József tanító felhívá
sára célúién 5 órakor az iskola- 
termében gyűltek össze a köz
ség gazdái. Itt Kelemen Andor 
szerkesztő és Berecz Árpád, az 
Egri Népújság segedszerkesztóje 
jelentek meg mint a Katholikus 
Népszövetség kiküldöttei és a 
gazdák élénk érdeklődése mel
lett ismertették a katholikus moz
galmat.

A közigazgatási biróság valori
zálja a szolgálati illetményeket,

E g y  1924 es törvény szerint 
a kincstárral szembeni követe
lésekre nézve nincs helye valo
rizációnak. Ez alapon eddig a 
kincstár minden valorizációé ki- j 
vánság elől mereven elzárkózott | 
ős polgári per útjára utasított ! 
minden valorizációs követelést.
A bíróságok viszont a kincstár
ral szemben támasztott valori
zációs követelést illetőleg eluta
sító álláspontra helyezkedtek.

A napokban aztán egy volt 
pénzügyi tisztviselő ügyében ér
dekes végzős érkezett a köz
igazgatási bíróságtól. Az illető 
tisztviselőnek ugyanis 1917. év
ben személyi póilők ciasőn 350 
koronával kevesebbet utalt ki 
föiöttes hatósága. A tisztviselő 
jogorvoslata folytán a közigaz
gatási bíróság megítélte az el
maradt pótlékot.

Caakbogy mikor az Ítélet le
érkezett, bét év telt el és akko
rára az 1924-ben amegitőlt és 
kiadott 350 papirkorona nevet
séges csekélységgé zsugorodott 
össze a korona elértéktelenedé
se folytán. Az illető tisztviselő 
újabb jogorvoslattal élt kártala
nítása iránt szón indoko ássál,

hogy nem ő, hanem a kincstári 
közegek hanyagsága és a kése 
delmes elintézése idézték elő 
károtodását.

A pénzügyi hatóságok sorban 
elutasították valorizációs köve
telésével, de a közigazgatási bí
róság, dacára, hogy a pénzügy
minisztérium kifogást emelt a 
közigazgatási bíróság illetékes 
söge ellen, —  mégis végzésében 
kimondotta, h o gy :

» . .. annak elbírálása, hogy az 
egyes állami alkalmazottak illet
ményeiket minő pénzértékben 
kaphatják meg, szorosan vett 

illetraiénykérdés.. .» 
és a közigazgatási bíróság meg
állapította saját illetékességét ez 
ügyben. Egyben fenntartotta ma
gának a végső döntést és az ira
tokat leadta a pénzügyminiszté
riumhoz a valorizáció mértéké
nek megállapítására.

A közigazgatási bíróság vég
zése illetéke« körökben élénk fel
tűnést keltett, mert megdöntötte 
az eddig általánosan követett 
uzust s nBgyon sok olyan egyént 
érint, akik eddig hiába próbál
koztak sérelmeik orvoslásával.

csak két társával hazafelé tar
tott, ráleselkedő kártyapartnerei 
megtámadták. Szűcs testvére 
a támadás láttára elfutamodott, 
Lakatos László, a barátja azon
ban ott maradt. Zaupponék La 
katosra vetették magukat és 
Fehér Pál úgy találta fejbeütni, 
hogy a szerencsétlen vérbe
fagyva terült el a földön.

A  nagy tumultusban Szűcs 
Ambrus, akit tulajdonképen meg 
akartak verni, sértetlen maradt. 
Lakatos Kálmánt -beszállították 
a kórházba. Itt megállapítást 
Dyert, hogy az ütés jobbfelől 
szakította be fejét és balfelől 
kapott agyvérzést, űgyannyira, 
hogy balkeze és mindkét lába 
megbénult.

HÍREK
Eger, 1927 december 9.

* Ne felejtse el a lejárt előfizeté
sét m egújítani!

A Szociális Missziótársulat Egri 
Ifjúsági Szakosztályának karácsonyi 
vására 10-én szombaton d. u. 5 
órakor nyílik meg a K atolikus Kör 
nagy termében tartandó műsoros 
karácsonyi ünnepély és 5 órai 
teadélután keretében. Belépti dij 
nincsen, a tea jegy ára 50 fillér. 
A kézimunka sorsolás f. hó 12-én 
hétfőn d. u. 6 órakor lesz, ugyan
ott. Sorsjegyek 50 fillérért előre 
válthatók a ferencesek kegyszer 
üzletében, Udvardy Nelly dohány
tőzsdéjében és a tagoknál. A ki
sorsolandó kézimunkákat karácso
nyi vásár keretében állítják ki, 
mely megtekinthető a megnyitó 
ünnepélyen, dec. 11.-én vasárnap 
és 12.-én hétfőn d. e. 9.— d. u 6 
óráig. A karácsonyi vásárt az if 
júsági szakosztály »Szent Katalin« 
és »Szent Ágnes« csoportjai közö
sen rendezik. A vásár tiszta jöve
delmét az Ifj. Szakosztály szegény 
kis védenceinek karácsonyi felru
házására fogja felhasználni. — A 
karácsonyi ünnepély műsora : 1. 
Megnyitó beszéd, mondja Bankó  
Sarolta. 2. Karácsonyi gyermekdal, 
éneklik: a Szent Ágnes leányclub 
tagjai. 3. Karácsonyi ima, elmondja 
Berencz Erzsébet. 4. Karácsonyi- 
ajándék, dialóg, előadják Kiss 
Irén és Braun Mária. 5. Geöce 
Anna: »Felelt a szivem«, szavalja 
Merczel Erzsébet. 6. »Ringasd el 
drága béke« karácsonyi dal, ének
lik Sárffy Márta, Fejér Hona, Fejér 
Alice, Kiss Lukrécia és Korvin  
Olga, zongorán kiséri Gyenge Jolán.

Szívgárda ünnepély Bátorban. 
A Bátor község iskolás gyerme
keiből alakúit Szív-gárda Szent 
Imre csapatának 85 tagját decem
ber 8.-án ünnepélyes keretek kö
zött vette fel az egyesületbe Lukács 
Ferenc esperes plebános, aki lelkes 
buzdító beszédet intézett a meg
jelentekhez, majd kiosztotta a gár
dista-jelvényeket.

Háziipari felügyelet kapott a vár
megye A m. kir. földművelésügyi 
miniszter Miskolcon háziipari fel
ügyelőséget állított fel. Dr. Ebner 
Rupp Béla háziipari felügyelő már 
meg is kezdette működését; ügy
körébe tartozik minden hevesme
gyei háziipari ügy is.

sok
betegség

tárt
kapuja

/  pasztillák .
/ a benyomuló kórokoző- 

-> kát ártalmatlanná teszik 
és igy jól megvédnek 

súlyos betegségektől, mint 
torokgyulladás és főleg a 
reiíegel spanyolnáthától.
Minden gyógyszertárban kaphatók.
Ügyeljünk mindig / T x  
az eredeti csórna- (  (fi? 1 
golásra!
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