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MÁ TR fl l DÉKI HIRLAP 
Ta.lldllml, IZipiPodalml, ÍIDDU-DIPlBIB16sl, lpaPDgJI á gazdas6gl hstllep. Msg)BIBnik mindsn heten. szombaton. 

Szerlceszt011él és klad.Jhivatal : 
Oyonryos, Wachott Sándor-u. 18 sz., h•n·á 
a lap szellemi réuéoe vonAtkozó kö~lerné· 
oyek, előfizetési és hirdetési dljak kUidcnoiOk. 

Megalakult 
A. v.llasztópolrárok akaratának 

mernyilvánulasa után, Gyöngyös me· 
uei dros ktpviselötestülcte ujJaalak ulf. 

Ez az ujJ.aalakulás lehet törvinyen 
alapuló formasár, lehet u eloirasok· 
hoz való raraszkodás, de nem jelent· 
heti azt, hory a képviselötestület er· 
ztsc ts szelleme az úfjaalakul.as után 
merviltozztlr. 

Virosunk Upvlselötutü!ete, a 
szenved~lyck kiküszöbölédvel, mindir 
Vi&YiZotl arra, hogy n•éltóa.igahoz 
mút komolyaárcal ts t.a:ryilagoasar-
1~1 tirrvalfa az örveket ~~ viryazott 
arra is, hory a maranérdele mindir 
httttrbe azorulfon, jól vigyazott, ho-.y l 
az eryctemca vá~osi érdek a képvil:.· 
löteatülct bataroutaiban tisztan nyil
vánulfon mer. 

A. Yárosi ktpvtaeíöte:tület szelleme 
ts komolysara mit1dir hires volt ar
ról, hory a város tiutv•se:ö karaval 
a legnaeyobb egyetértesben teljesítse 
- mindir nehéz _:_ fdadiltat. Lehet· 
tek ts voltu - hisz hatv-ln képviselö 
t1 tizenkit tisztviselö alkotja c v•roai 
parlamentet - fclforásbcli küiönbst
rclr, de a tircvi!aros és IEomoly érvek
kel való mccayözts a szenvedélyelt 
tcrtre sohascm csapolt •t. Ha atha 
Cl}'ikel V•CY másikat clraradta safát 
ill,lpontfának túlzott heve, a C.rrva
l•aok nemcastett viss.zdllitotla a mec
fontolt józan éaz ~s a kialakult hir
eadt többstr, szenvedélyeket csillapító 
komoly akarata. 

Hisazük és rcmtljük, horv az u fon. 
nan alakult kipvisclötcatülct mlndcn• 
ben mcrtartja a réri szellemct ~~ min· 
denben mermaracl a Iripróbalt ~~ CR'YC· 
dtll helyei, tisztán a köztrdckct szol· 
cálö, rtrl rendszcrtntl. 

Talán sohasem volt mt1 oly ne
biz helyzete ervetlen erv kipvllel6-
tcstüJctnck ICm, mint lesz az újonnan 
alakultnak. A. nyomasztó razdallági 
helyzet nchtz feladatok elé focfa álli· 
tani az új ktpvisel6te1tületet, mert 

Pelel6s szerkeszt6 és kiadó : 

Dr. K O S S A L A J O S 
Di>:yvéd. 

amir egyriszt a stükségletek kielégi· 
tése nem csökkent, adig másrészt a 
fedezet clöteremttse leküzdretlen aka· 
d•!yokba ütkö~ik Városunk lakóinak 
tulnyomó része szólömüvelisböl tart
ja fenn magát. El\n::k jövedelmeből 

jarul hozza a v•rosi közterhekhez, 
mar pediil' tudjuk nagyon jól, hogy a 
mezögudasar ezen aga, a bor értt~e
aitésénck crhirithdtatlan nehézsége 
miat, nemhogy a közterhek hez való 
rendes ~~ po11!os hozzájáru'aat tenné 
lehelövt, hanem a gazda önmaganak 
(s cta!•dj~nak ellarrasara is képtden. 

Gazdaink vagyoni helyzelinek le
rom'••• a varos bevételeire olyan ki• 
hatassal v.an, hogy nem egyszer va!ik 
kitsfgessi, vajjon b fo!yik-e annyi 
ptnz, hogy a tisttvÍSclök fizetbit -
a rendes időben ·- rendezni lehessen. 
A városi bevételek a razdasági hely
zettel összefürgö ezen csökkentse mi
att, az új képviselötestü'et nem ron
doihat új beruháZáa.okra, nem roadol
hat a varos fejleatt~stt szotgáló olyan 
új ltlesitményckre, amelyek hivalva 
vannak a v.lrost nagyobbá, szcbbé_ts 
Irulturaltabba tenni. Kénytelen lesz a 
helyzettel meraikudni és Icmondani 
minden olyan kezdemtyezésröl, amely 
ködrdeküstre mellett is, anyari hoz
zájarurast, varv újabb megterhelélt 
kiván. 

De legyen a helyzet bármilyen 
nehéz, a fövö bármily bizonytal•n, a 
bevétel csökkentse fokozottabb, h•rom 
inlézmtnynek, illetve IZülnéglctnek 
nem szabad merérczni a nehéz na• 
pokat: 

Eeyh6zlaknak. Tisztviselöknck. 
Szertnycknck. 

ElOfizetési árak: 
Egész éHe P. 8• -, F~lévre P. 4•
Egyesszáon ára 16 fillc.lr, - Kapható mlnden 
tlotoánytl\zsdéhrn. - Hirdct~sl dijak előre 
fizrtendOk - Nyil ttlr soronkint l pen~tc'l 

Az tRThb '• 11 tRYházlak sa6ksé1· 
lct~nek fonto11.iga vitán fel&li. Itt telJesitcal 
és áldozni nem ao1·agl, Itanem erk61csi 
k~rdll!s. 

Szorgalmas és hintásiaak mas;:aslaUa 
álló tis:tvi~elói kart "kor1ó &vomor''·ral 
motg elképzelni is nehéz. Lccs6kkcntett fl1c• 
térük elér ·an v agi gondot oyomott vállukra, 
dc c esekilynek clmuadása, ••lY rcaclsacr
tclea kézhcavttelc, a k6drdek károsodási· 
val lcliae eayértelm&. 

A ncgények és loségesek bctn6 fa· 
latjukat miadaddil kénytelenek a várostól 
várni, amir fokozottabb muokaalkalom oarv· 
r~sa&kct houá aem juttatja, az eltaluk ls 
kivánt, muok.hal ~~ dolo1gal szeractt kerc
sctlacl. 

Al újonaaa alakult k~pvltcl6tat6let 

bizonyára tuoini foaja k6tclcss'&'l· Bizeay6ra 
mcgt.dilja 11 utat ét móclot arra, hotr as 
itt felsoroluk a~ érelzék a mal achn l&t• 
ol•••ai bciyactct. Az eayla.á&iak ét tlntvilc-
16k, a képvilclGtestlllcttel k aróltvc fognak 
muokálkodal acoo, bory a Jobb j6v6 clj6ve
tclll!i1f e aemu város meamuutbatla, hogy 
érzése ~~ 1ondolko1ásaa kcrcs1tttlyl n 
.. a.yar. 

llyca muakáa Icu a ISTEN ÁLDÁSA l ----·----l 
~PI\Locne~es~ 

Egy vézna, sáppad!, csont-b6r fiatal• 
asszony vonbzolla Járadt testét. Viaszsárga 
keze fel-fellendült vállmaaauárig, mlutha 
támaszt kerutit volna, 

Arcáo a jdlegzdes, piros halálrózsák 
WesSlirOI jelezté~ ryenreségének okát, Ml
kor pedig a mellére nl!heudO kOd!lt már 
nem birta, erOs, száraz kOhOgésl roham khz• 
telte megállásra. 

Laikus szemmel fel lehelelt Ismerni, 
hogy eiOrthaladolt t U d O v é s z éiGhalottja 
mery, mend~gél ; vls:&i, clptil aúlyos ke
reutjét. 

Szánalmas volt l 
A lelkérresebb szlvG ember la meg· 

sajnálta volna az utca ezen éiOhalotiJál, 
Ezt a h•rmat hU az újonnan Felvllárosllottuk, l!ory szenvedélelr• 

alakult ktpvlsclöteatületnek, - réri enyhliO balzsamot kaphat~ dljtalanul, kOll
hagyományihoz hiVeD mindtr Bérmentesen, - forduljob. bizalommal a 
azcm elött tartani ts rondoakodni ar- .tUdObetec IC)ndoaó" lnté&eth~z. Azért álli· 

tolla fel a véros, hory a szegéDf, orvosi se
rt!, horv ezeknek "!Z az ös1zcr, amely gliléget másként Igénybevenni nt~m tudók e 
ha caök kentett mért•k ben. az anyari veszeJelmea kórral sztmben tállloratlsbinl. 
rondok felbukkan••• ntlkdT; illelve .a részesOlienek. 
sztlfnyckntl annak: elhArit••• végett, Hál61kot!ott· a jó tanácsért. 

Mi azután letrappoltunk a "Tüdőbeteg 
mindér és mindenk:or rendclkezbre i gondozóba", hon merh•diuk a hivatalos 
illfon. órAkat. 
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Döbb,·nt:tes meglepetis. Nincs ls ilyen 
lnh!zrn~nyünk ... azuz mig nincs meg
nyitva. 

A drágapénzen bcszerzett rOntgen (lép 
az mAr ott - -· azt mar ott lepi a por, 
de u ajtók zárva j ku!csail !obb jOvG remé
nyeben a .S:efánia• lln.i. 

A tanfolyamot is elvégezte - még a 
nyáron - a majdan megnyitandó Intézet 
vezetője. Tehát tudomány és gtp már volna, 
csak az kell, hogy be is l Pg) en bútoroz va. 

Tetszik-e tudni, hogy ml az Igen 
furcsa?? ..• 

Évek óta készüllldnek a megnyllássa!. 
Egy garnitúra gépet m ir 1nlyos rdjizelissel 
be kellett cser~lni, m.rt a váltakozó ;·IJ;any
úamhoz nem lehetett használni 

Csak pár ezer peugó:•e kerilli az új 
rontgen - hisz a rizi is új volt. Nem h<~~z
nálták soha, d~ soha l Talan ki sem csoma
goltAk l? 

De a rd/izeti~böl telldl volna : bú· 
ton:atra, 

o~ hagyjuk ll Nincs mi.t bes1dni l ló
ként a .Dercsbeh" sz< g~ ny Ub2.0llynak és 
&tenvedll sorstársainak. 

Csak egyre vagyunlc kiváncshk: 
mi lesz előbb G. '•n,.:yösön? 
liznitból - szesz ? 

vagy 
megnyitott - Dispansier? 

••• 
Ha már benne vagyunk a kOze.cészSl1g· 

Ugyllen - maradjunk a gondolatnA!, ha 
más irányban szalad ls a toll. 

Nem olyan régen irtunk arról, hr.gy 
az lskolik orvosi rllcnőflé~e mily nagyon 
f<Jntos - s mlly nagyon ritkán ad0dik, h>Ji:Y 
e vizsgAlatot valaki teljealtse. 

Vizsi(Ainl kell a leventékel ls. E~eknl!l 
sem kOzömbOb, hogy vajjon a kötelezett, 
testlségl!nél fogva, alka'mas-e egy olyan kis 
foglalkozásra, amelyből azután egy kicsi iga· 
zilással az 11 valaki leoen, aki szembe tud 
l!s fog nézni: mlnd. n harcok vihardval. 

Ugy-e tetszik érteni? l Nem ér egy 
lyukas mándllgombot sem az olyan, aki 
névleg van a név~or an, de testi hibája mi
att .torndszni• képte!vn. 

Nem a .menn~iség"-re, hanem a .ml· 
n<lst!g e" helyezl'ndö a kérdPs &ulypontja. 

Havonta m~g kell vizsgál r. i orvosilag, 
h Jgy bizto1ra mehusDnk. 

Viz~gá(Ják is havonta ? Hat két ha
vonta? l 

Ha nem ? ,\\Iért nem ? - Hogy min· 
d .nb e bell'UtjUk az orrunkat? 

Csak - kOzérdekhöJ, 

....................... ,~····~·-··~·-··- ... ---·-·-··---·· 
Kl AD KENYEi<ET ? 

Hetek óta hall;u~<, he:~;y a sz~ke.f•i' j., 
ros fel akar ja számoHatni a vár·.,si báuyat. 
A pol11ármester eblJ\!n a kér<h'~>beu n><· g at., 
ő&szcl tartott egy biza:rnas érltkt<letet s tu
dunk arról is, hogy a bánya mr~meuté.s~ / 
érd,•kében sokat dolgoz ll, de - u,;y J:,t· 
&zill - eredménytelenU 1, rnert ért;osülé~Unk 

szeríni január 8-án a vfdl~lat l.özg}íil.!se ki 
fo~:.ja mondanl a fdszámolást. az üzem•:t 
pedig már ell me~~:~ió1.öleg l~áilitják. - Et 
a mozdul:.t anny;t jelent, hogy ruhitegy 150 
család kt:U}ér nélkül m~r11tl, éppell a t~l 

derei1án s tzzel a nyomornak úgyis nagy a rá· 
nya bonalmasan fdemelkedn<·k. 

Nem értjük, miért nem lo"l~lkozo•t ez· 
zel a kérdéssel a képviselötestllld j nem ~rt
jUk, hogy hojlyan Stünhe!ik m~g egy válla· 
lat a képviselöte&IU et tudta nélkül, oly-in 
vállalat, amdy vállalatban a városnak eni; 
pénzUJyl l!rdeke,fsl1ge van s amely 6- 700 
léleknek ado:! kenyeret. Nem tudjuk, hol 
bukott meg a polgármes!er akclóJa, melyct 
a vállalat megmentése l!rdekl:ben folylötott, 
nem tudunk semmi mábt, csak aLt, hogy 
néhány napon belül s~ázlliV('n család vállára 

. akasztják a koldus!arisznyát s kezébe adják 
a koldú.;hotot. - Sőt ezt sem tudjuk, nem i 
akarjuk tudni, nem altarjuk tudomá~ul venni, ( 
nem akarunk belenyugodni, hogy ennek a : 
s:r.örnya csapáan;Jit be )cell kOvdketnle. l 

Napról n•pra litjuk a gyöngylistarjáni 
Jaanitbánya lignlt,z'llitó kocsijait. Az a vál· 
la lat meg tud élni, ;bár sokkal nehezebb ko
rülményck kOz~a van, hiszen termékeit ten
gelyen kell a~állitania, ami az Qzemet rend
d.vOI mt·gdr-gitja. - Nem ért)Uk, mlért ne 

-· · tui~l"merfui a kedvez/jbb szélllibl fdté· 
lekkel rendelkező 1 mlnden bizonnyal .ob-

1 b n hrrendeLett városi bAnya? 
Tudjuk azt, hogy a mal rcgle mellett 

1 oa(lyobb mennyisé~tG lll(nitet kellene a pia
con elhelyezni, mlnt amennyit a piac felvesz 

s igy az üLem nem r.·nhbilis j de Hrdez· 
zük : nem lehetne azt a reRie-t lecsOicken
t~nl? Nem lehetne lz lisszezsugorodott U n
m•. t összezsugoritolt rel(le·vel tovább vinni? 
Ha a mal szemelyi ii!s dologi rrgie-1 a vál
lalat nem birja m ·g, nem lehetne a személy
zctet, a dologi kiadásokat oly m6don redu
kálni, hogy azok arányba kerQijcnek az ülem 
t.·lies!tOképességével, s:r.óval nem lehetne a 
rcl!(ie·t összhangba hozni a termelés Ulg)·
ságával? 

Meggyőződésünk, hogy mlndezt meg 
lehet csinálni. Igaz, hogy ennek a megoldás
nak ls lesznek áldozatai, de mlkor arról van 
szó, hogy 150 család, vagy ezebnek csak 
t>gy része váljék kenyl!rtelenné, két rossz 
kö1ül a kisebbiket kell válast!ani. 

NézzUnk szembe a tényekkel. Ha 150 
családot kenyérlelenné tesznek, vég~redmény
ben a nyomorenyhiiG akcióba kell bevonni 
öket, lli:;zcn é ·en nem pusztulhat·:ak. Sulyos 
p( n z be fog ez kerülni, amelyn, k nem lesl 
meg az elit ntélelc : a pénzért adott munka ! 
Hát nem M!cse~b dolog a nyomorakelóra i 
renddkez~sre A;Jó p~nzhól valamit kihasitani i 
és a Ilyomor •n•:gcilhésére fc1rdilani? Arrúl l 
nem i& beszéltlnk, h<•gy rni hiszünk a lignit 

1
. 

jövőjében, - fanatikusan hiszUnk benne, 
tudjuk, hogy el kell jöun'e a lignit j:)vGjl!-1 
nek, - dc mennylvel nehczcbhen jOn meg 
ez a jOvG, ha Itt mAr romokat tolál s meny-J 
nyivel könnyebben jöhet meg, ha Itt nem 
szUnlk meg az élet l 

S,ázOtven család kenyeréről van szó : 
S. O. S l Mentsétek !}~tg a mi vesze11dő 
lelkelnket l , 

•••••••••••••••••••••••••••••••• .. 
A "Mátravidékf Hirlap" 

mindenld lapja. 

MEGYEI ÉS VÁROSI 

E§§HÍREK~s 
Afakuló klJ2gyülés 

Az ahpán elnöklele alatt e héten, szer
dán alakult rnel( az új v. képvlsel5testOI~t. 

Ez alkalomból közöljük a le~o\Uietl tagok 
névsorA!. 

V i r i l i s e k : Vitéz Ker. Sliesi jáno~, 
Ozv, dr. Ebriich Er .. llné, Szántó l. Géza, 
B•·:.:horn Izidor, dr. Mannó Kálmán, Boros 
Aladár, Büchler Zsigmond, Osztreict:er De· 
zsö, özv. báró Wildllurg Artúrné, dr. Horo
vitz 1\llréd, Schaar Miha, Vajda Antal, Rosen
feld Emil, Frar.k Hemik, Gutmann Sándor, 
dr. Zabóczky Gyula, K ller Sándor, dr. Vöjda 
Ármin, Biró józstf, BHna u~Zbll, Király Já
nos, Fleischman Béla, dr. Valkó Sándor, dr. 
Tremkó Ferenc, Kat.:~ a Sindor, Ková.:s F .
rene, dr. Iülmán Dezsó, dr. W1ltner Sándor, 
dr 1\urcz Jakab, dr. Bálint ?.nder. 

V á l a s z t o t t a k : Balog Sándor, 
BarJóczy Pál, Vilrga Miklós, Bogdány L~
jos, Toldi Pal, Guba Pál (1. ~erület). - Ifj. 
Szal~l jáno.·, S.org .• lrnatos jános. Bágyi 
lotvt:n, M.:gnin r\dorján, Pampnk józsef, id, 
Bogdány Józsd (ll. ker.). - P Hermann 
Hermenegild, Lt·bJtai jáno~. Pajkos Lajos, 
Toldi Józ:;cf, Na,:y D~t:>ö, Rusz jakati (lll • 
kerület), - Still~r Kál.nán, Kle n S. Herman, 
Zahonyi Uéza, Kuvacs Gyula, dr. Kos~a 

LaJos, Szabó jágó (IV kerület) - St1llcr 
János, Jaros hh·án, Toldi István, Budai Fe
renc, Herman ,'\\iksa, Mádi Ferenc (V. ker.). 

T i s z t v i s e l ö k : Dr. Puky Árp:id 
polgármester, Orosz Ernő, dr. Makrányi 
G}'ula, dr. B~okó Oszkár tanácsnokok, S<ak
kay Andor főjegyző, dr. BurJán Endre főor
vos, dr. lidkka Béla főügyész, Desell Dénes 
míiszakl tanácso~, Barna Jenő főszámvevő, 
dr. Kis Kálmán árv. UlnOk, Török Mlklós 
erdllmérnök, Kovács István jegyző, Bardóczi 
Lajos pénzt:lrr:ok és Kis László kOzgyám. 

Osszesen 74 tagJa van a képvlseiGtes
tUietnek. 

A meayel pótadó. A be'ügymlnluter 
jóvái1agy1a Heves vArrnegye ez évi költség
vetését. Enne~folytán véalegesen meg lett 
átlapitva a pó!tldó százaléka. A két megyel 
város adózóival ~zemben 1 meRyel pótaaó 
kolcsa 8 g stázalék, a községekével szembe.1 
pedig 20· 4 száL a kk. Ez utóbbi azért nagyobb, 
mcrt a községek alkalmazottal nyugijalapját 
a vármegye kezeli, ez alapba kell tehát a 
többleld bef1zetni, mlg a városok kUiön ke
zdik nyugdíJasaik ügyeit. 

Rendkhilll közgyQiéa. Az idei első 
képviselötestületi ktizgyUiht a mal napra, 
szombat délután 3 órára és esetlrg folytató
lag hétfőre hívta őssze a polgármester. A 
22 pon!ból álló tárgysorozatból megPmlltjük 
a Bud.Jpest-GyöngyOsvárosl Szénbánya Rt, 
h·l&dnroiAsl Utyél. Ez az DIIY kétirányban 
is szomorú kO•·etl:ezményekkel éri:.tl váro
sunkal, il1etve ann~k lakosait. -- Ugyanis a 
bánya ViiiY másft!lsz•z munk.!csalidnak 
adott kenyeret, akik azt éppen most, télvrz 
idején veszlenék el, ha valami okos Atme
neli megoldást nem tudnának találni az erre 
hivatottak. De a várost ma,g•t is ves&t~ség 
~ri azzal, hogy a kényszer· fclsZllmu!ás stá
dlum•ba jutott a bt ny a, me rt nil R} o hb résr.
vényérdekeltsége van. - A ré~.:vényt~rsa-
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ságnak_ ~ tArgy~an tartandó rendki•OII kOz
gyült!s~ e hó 8-án d P, ll órakor lesz, 

Mlt mutatnak a virosllktat6D1Jek. 
A mult évben a v.k:si közigazgatósági 1~

tatóhivatalban 15363 ü ~Y nyert beiktatási. 
Ugyanott az előbbi, vagvis az 1931. évben 
16 096 Oi!ydarabot Iktattak. Az adóügyi, ll· 
lelve azá,nvevösé;:l lk! olóba az elmult évheu 
beérl.ezett 8505 Ugy, (elözö évben 6.,73 
Ogydarab volt) a vagyonitruházAsl illeték 
Jajsiromba pedlr 501 Ogy (elözö évben 
393 volt.) Eobo: tátható, hogy a számvevö
SI!gnél tetemesen ~;zaporodott u O;~yek 
száma & Igy solekal tObh a munka. 

······,···············o·-.······································· 

Tanügy-népnavelés 
Nehéz elvélés 

,.Nincsen öröm - üröm nélkfil'•l 
Akkor, amikor örömmel közölíük, 
hogy NOV AK. ANT AL hitokt.ttót 
viszneki pl~b•nossi nevezték ki, az 
örömbe ürömcsepp is vegyül, mert el 
kell válnunk, nekünk b g-yermekeink
nek erv nag-yon der!lr, jóság-os papunk
tól ~s hitoktatótó!. 

Vizkereszt napján búcsúzott nö- l 
vend~keinek szazaitól. Miltor a szó-~ 
szósz~kröl elhang-zottak búcsuszava:, a 
a gyermekíszemekben m:goje1ent könny 
volt új ~letútiának legoszebb b leg-érté-l 
kesebb útrav .. lója. A síró sokazaz nö• 
vendék, a Lego~nyegyl..:ti taRolt ~~ véd- l 
nóltök szeretetének ml!:gnyilvánulasa ! 
kisérte el uj Allomáshdyére Novák l 
Antalt, hogy az új vhznek1 plébános l 
n~ tudjon vtgleg e!sza!1adni közülünk, l 
hanem eg"y ~Jelen át vissza kelljen g-on· i 
dolnb arra a szeretetre és rag.&szko-J 
dásra, amelyek tanúielet ,,indego érezte i 
és tapasztalta, de küiönösen akkor,! 
atnikor elment, hog-v egy magyar f~lu ' 
hivöi érrzzék nemes lelktnek jóság-os ! 

irányitb.it, hiibU!fÓ VlUtését. Adja a~ i 
Éil, holy új hiveinek szeretete ~~ ra- i 
gaszkodás.ában minc:l!g meg-talalja ~let- l 
céljának földi jútalmát / 

Hitoktatói klne~ezés A ptebánosnak l 
kinevezett Novák Ant1! utódjAvá az egri Ér· 
h~k Okegyclm~s_.~ge j_lgcr Jó~sd felszentdt , 
áldozitt nevezte kl. l 

Orves gyllés. A Mitraszanatórium
ban e hó 8 án orvosilyülést tartottak, ame
lyen mintegv 80 orvos jelent meg. 

Tarjassza lapunkafl 

Ujdonságok 
Házasság. Matusek Gyula ren

döriiri tisztviselö szombaton d~lután 
vezeti oltárhoz Joóny Valikát, a Szt. 
Ferenc-rendiek templomában. Gratu
lálunk. 

Az érdem Dnnepl6se. Dr. Ku·cz Ja
k'b Ul{yvéd e M 5-én tOltOlle be szOietésé
nas 70. évforgulójat. A gyDnryOsl kir. járás
biróság hirál és a kartáfsal ezt az aikalim.t 
használták fel, hogy a magas kort elért jo
gásztársuk Iránt érzett megbecsülésüknek és 

VItézek Lálja. A vithi rend szeretetUknek kifej~zést adjanak. Dr. Cserba 
Béla elnök a oirák, Dr. Hakker Bél v. fö-

1933 február 4-én, aszokásos flnnyel Ogyész ped'g az og,•véd~k nevében 01!1\'0zDI-
tartja meg báljat a pesti Vig-adóban. ték. Kiemelték Dr. Kurcz Jakab közéleti sze
A me~hivókat a bal rendezös:ge ja- repléséuek értl!l<es, követés és meghecsOit!s~e 
nu.ár havában küldi me~. Ha a meg- mél:ó voltát, amely kOlönösen a biróság és 
hivóra igényt tartók 1933 január ho Ogyv~dek kötötti bensll•égea viszony kimé-
20 · '1 t k 'á k f d l' k llyitésében volt Igen eredményt-&. A két nagy 

1&' 1 :e nem a.pn-. na '. or u J ana testlileten kivül is még nagyon sokan keres· 
Hevesvarrneg-ye Vd~Zl S:!:é·;thez, Eger, : ték fel Dr. t<urcz jakabot jókivánataikkal. 
Varmegyehaza. l 

Hadirokkantak adókedvez-
Segltség a bányászoknak. La- 1 é A 1 1 . bb 25 1 k 

punk zartakar kedvezö fordulat állott l m ~ye. l era a szata ! os 
b b · k ü "b B. K 'l hadtrokkantu, a hadiözvegyek és ha-e a anyasza l'Y" en. arany a. . . . . . 

1 bi é "k .. t h .1 ci- d1arvak, a vttezsegl éremtulajdonosok, 
rfoly t, ~yam rnoé az ubzeme aJiaánd ko l' a Karoly csapatkerrsztesek adóked-
o yta n1, a szeg- ny anyaszcsa o . b , .. 1 

é ... d ,_ b Ké 1 ét vezmeny en r ... szeiulnelc, ame y az meg-ment se .. r et..é en. - re m a 
. . , . adó nagysagahot és a rokkantsago 

szombati képviselötestületi gyűlés tar-; - .h . .J·k IO 30 t·k 
• . . . . i m.:rn ~z lg'.U0>1I - száza e 

gyaiJa. Ha Barany m~rnóknek s1kerülm , ,_ . .. , 
f. h. ' k Ih . • b l II.VZO.t. 

c1g a ne lZs~ge et e .ár1tam, a a , 
nyasz.culadok a téli hónapokban nem ; 
fornak kenyér né;kül maradni. ! 

GyOngyösiek a budapesti vá- i 
sáron. Mult alkalommal ~ar emii- \ 
teuül<, hog-y a Budapesten tavasszal ; 
tartandó nemzetközi vas.ár ~~ kialli:á- ' 
son való részvétel Ülyében az érde- . 
kelte:C a Gudakörbe értekezletre let
tek összehíva Az e h:> 3-.tn tartott 
megbes::élas eredmtnyeícéut a ki.allita
son való részviteli szánd~!sukat beje
lentették a v.arosnal és tamagatasát 
kérik : a H~vesvar:negyri Gazdas.1gi 
Egyesület, haziipad ,.boll"-játél<szerek· 
kel; K.a'man Liszló épitömérnök, l 
H-;:gyi D.aniel ~~ Krakóczki Janos m:s 
terek könnyü bútorokka!, nippekkel ' 
és diszmüHúkkal, Runnyák Dc:zsö 
kad.\r különlegoes hordókkal, a Gazda
kör k ülöniegoes gyöng-yösi borok kal, 
Kunsay Béla mheskalaci· különlegoes
ségeklltl. Az ide~enforgoalom propal!'.i· 
Jása érdekében a Mitraegoylet is helyet 
ké~ a kiál:it.áson és vuaron. 

Változás a lövészegylet elnök
ségében.Wo~f Ottó~~ dr. Mannó K~l
man lövbzegyleti eln5k ~s alelnök le
mondása fo'ytan a testnevelési vezető 
előterjesztést tett ezen tisztségoekn•k 
Bor bé y D~nes ~s Körösi Janos meg
bizatau tárgoyaban. 

Öngyilkosság. A Mitra "Gyö
keres" forrásánal, u erdö mélyén, a 
járó-kelök e hó 2 •n egy ismeretlen 
egyén h'lltestét taiá!tAk. Felakasztotta 
nuR"~I. Mire levágták, m~r nem volt 
benne élet. z~ebtben lévö iratokból 
n·egállapl!ot!ák, hogy B~rény Ferenc 
!'gyetemi hallg.~tóval azonos. - Hory 
miért iött a Mátrába megohallni, nem 
tudjak. 

Garázda more. Racz Gyula oro
szii cigány, a gyönl{yösi Közkórházba 
akart a rendcs látogatasi idón kivül 
bejutni. Minthogoy kivinU.&át teljesi
teni nem leh.:t~tt, leöléssei fenyerette 
meg- a kórház szemé!yzetét. Mmtho&"Y 
lecsillapítani nem tudták, elöállitották 
a rendőrségen. 

Véres verekedés. Csépány István 
(csikó~) KYillliiY:.si lakos még lit elmult év-
ben panaszt tett, hogy alaposan megvtrték. 
A rendör~.·g a csdámény elktivt:lésével 
Bágyi \\ihá:y ._;, Rdsál!:' F'l!renc I{VÖillo!Yilsi 
l<~kusukal wyanusitja, akik ellt-n a lelMt nvo
mozási iratokat a bin\ .á~o~hoz teszik át, hog; 
olt Helj~uek C~épány l -tv;'1n húsz nap alatt 
gy•>gyuló sérlllé>d~rt. 

Jótékonyság. Annak közlésére lcttünl< 
felhiva, howy a Csötönyi jáoasné elnöklet~ 

alatt müköllll ~Szeret t El{yld" szokásoa jC
ték:Jny ka·d~·utá1Jj1t februAr hóban az Idén 
ls mc~:tartja. 

••••••••••••••••••••••••••o••••,•• 
A HUNGARIÁBAN 

szomhat este az 
te$:11 

Emericana 
A HUNGÁRIABAN 

míisoros táncestje 
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Árverési hirdetmény 

' 

MÁTRAVIDÉ'KI HI'RLAP 
1933 ianub 7 

FiDJBIBm! 
Lapttnk saját nyomdája, a 
"K U L T Ú R N Y OM D A" 
szerkesztőségfnk helyisé
gébe: Wachot1 Sándor-utca 
(Tó· u.) 18 sz. alá költözött. 
Elvállal és készit bármily nyomdai munkát 
(röplapok, meghivók, névjegyek stb. stb.) 

Dr. Pjrkány Frigyes Ugyvéd által kép• 
viselt Laboratórium Védőollóanyag Term. rt. 
javára 4700 P és több követehla járulékai , 
•eiéig a kir. l(yllngyösl 1árásbirósál( 1932.1' 
évi Pk. 13!:185 sz. vél(a:ésével elrendelt kidé· 
l(itéal végreh.tJtás fulytáu végrehajtást sz.en- l 
vedötöl 1932 évi auguurus 2!:1 én lefoglalt · 
2002 P-re becsUJt h1"ós~gokra fenti kir. já
rásblróság fenti számú végzésével az árve
rés elrendeltetvén, annalc u 1908. évi XLI. 
tc 20 §-a alapján kövdkeLÖ megnevezt:lt ; 
tovAbbá a logl<~lási jkönyvt·öl ki nem tUnő 
más foglaltatók javára i6, az árven!s megtar
tAsát elrendelem, de csak arrd az estlre, ha 
kieil~l(it~si joguk ma is fennáil és ha ellenük 
kalautó hatályú Igényhereset fdyamatban 
ninc•, - vé&rehajlá•t szeuvedű lakásán, Ot.

letben: KarácsonJun, Stéplakr malum udva
rán és Istállóban leendő megtartására határ
l.ollt 1933 évi január hó 14 (titerwéwy) najl
jauk delutáni 3 (három) órája tlltdi' ki. 

~~~~::mau~::ó~la~~:~:~~:·~l:e~",~~~~~:·k~ér;:~ D Ir so~ 'rpn. sz Br p ht"ut•tslbBn. 
l vuhenger, l pr~•• 1 arat• gép, lll lin·s U U 
hordó, 5 eke stb. s egyéb ingóságoka! a 

•-&tubbet igérőnek készp.:n,fit~"'· mellttl, • 1 =§§!E Gy ö zödJ·o·· n meg egy pro' ba rendeléssel '· 
bec&árnak kétharm •d!ért ei fo);om adu i lll ég l :::: 
a:. :;c~ is, ha a bejelentő fél a hcly>zinen 
n~m jelenne mel(, hacsak elknkcz.ö kiván
sáaot lrá1ban nem nyilvánlt. 

Gyongyös, 1932 dcc~mber 21. 

53/1933. 

Oi...SKAY LASZLO 
kir. jbiló,;~Ki véwre• ajtó. 

Hirdetmény 
Felhlvom Gyöngöl megyd város terU

letén la~ó azon mai!Yar államrolgárokat, 
tehát min.Jkét nembeil egytelneket (!~rliakat 

é,; nö:;et egyar4nt), akrk 1933. t'viJ:!I 18. 
életévüket betöltik, tehát azuKat, akik 1915. 
évben &zülettek, hoay 1933. év január hó 
31. napjái!( jelentkezési kO:elezetlségUknek 
mulhatatlanul legyenek eleget, h:kintet nél
kOl arra, hoay ha már egy máolk bejr.!entö 
lapon, avagy uülöiknek és hozzátartozoik
nak bejelentő lapján már eddig ls be voltak 
jelentve. 

Figyelmez.tetem az érdekeltekel, holy 
akik ezen ujabb felhivásom után sem luz
nek elegd jelentkezéli kötdezellségliknek, 
azok kihágást kövelnek el, ami.:rt 111 pénz
büntetéssel, behajthatatlansig eselén tnel(
f-lelö elzárással lesznek l'linldve. 

Gyöngyös, 1933 január 4.' 
A kapitánysai vetelője helyett : 

Dr. 0\ZDAGH 
m. kir. rendörtan6cso1. 

ELADÓ 
eay nagy url lakóház 
kerttel éiJyDmölcsössel, 

Cim: Kálvária utca 11. 

Nyomatott a Kullur-r.yomd,ban, Gyön&yösö:r. 
Nyollldavuetö: Sima Dávid. 

::::s ... ~-·11111 

Miért lakile Ön bérben Miért fizet Ön 

drága jelzálog terheket? 
MI ivi 6 százalikos visszafizetéssel 14 b fél éiT alatt törleszthető 

kamatmentes kölcsönt folyósitunk : 
Hiz.plt6are, itt!pih!sre l!s klhövit~ue. 
Hi~ ú cl)'6b ln1atlanok dsirliaára. 
Hbat, YAIY fG!dltlrtvkot terhelő dr4Ka klm,tos kölcsön leviltAsira. 

"S A J A T O T T H O N" 
~plttJ-Takarét-Szftyetkezet 

Budapeat, VI., Vi1111os clá11ir-út 45. n,m, 
HevesvArrnegye t!1 jálliilll fökl!pviaelö: URBAN OÁBOR j.'szapáll, Egrl-61 1824• 
GyllnRyöal ~~ Gyöni(Yöl járAsi képvisellik : Herzog Ernő l!s Kauesek Györi)'. Iroda 
GyOnayö•On, IV., Petőfi SAndor u. 18. Hero~og nyomda épU'eh!ben az udvarban. Hivatalos 

órák d: e. 9·161 12-ig, d. 3 tól fl·lf. Teltfon: lll. szám. 

~l•. e •fl r e d~le.-,IJr::etlfi ...... lle$11 

~ Apolló Mozgó ~ 
~ ~omb•t, !.u:~~-~~ !,~~·Ö"~'~'~:~~:~-~~~. '"'', ~ 
~ "Volt egyszer egy keringő•' ~ 

~ .:__ Fényes. kisérő .;.;:r. " . _ ~ 
~f:JD::~~''*'~C§ra~§~~ 
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