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MÁ TRAVIDÉKI HIRLAP 
T4rsadalml, szépirDdalml, fiRIIJ-atpnavaltsl, iparDali es gazdasagi hBfllap. Magjalanlk mlndan betan, szambatan. 

Szerkesztö11ég és kiadóhivatal : 
Oy!!ngy!!s, Wachott Sándor-u. 18 sz., hovA 
a lap szellemi részére vonatkozó k!!z.lemé· 
ayek, elölizetési és hirdetési dljak kDidendOk. 

MÉG EGYSZER A 
BÁNYA 

A Szikesföváros urai, annak 
rendie es módja szerint lehoztálr a ko
porsót a varosi bánya szamára es 
úrylátszott nincs mar mb hátra, mint 
hou bele teryék a halottat és be ver
jék a koporsószöret. Úgy látszott, hi-

1 

ába való volt az a titani küzdeiem, 
melyet a polrarmes!er a na&Ybeter 
életda·t folytatott, senki, de senki sem 
akart seriteni, akincic médjában állott 
volna a beteret mermen•cni. l 

Ki volt már 1üzve a temetés óra. 
ja, összervültek a naszo!ók és akkor, 
az utolsó percben, "Á•lj".t kiáltott a 
ryöntyöai dac, a rvöngyöai akarat, 
a oöneyösi szerctet - es eltemették 
a Ceret, de éle1ben maradr a banya, 
merhalt a név, ele meRmaradt a ke
nyér, 3-4 csaliclnalr, 169 ryöngyösi lé
leknek a kenyere. 

Csodálatosan szép do'or az, mi
kor ery városnak erhz ta•sadalma, 
hivatalos és nem hivat. os apparátusa, 
minden osztaly, minden felekezet, mint 
cry emb<r áll oda, az alharvottak, a 
nyomorra irc:tek merlé s ac:llos erővel 
akasztja mer a romlast, állítja mer 
a pusztulast s aci új életet, 

Ez szép munka volt. 

A képviselötestületi ülésen, mely 
a bánya életbenmaradasa mellett dön
tött, hivatalos helyről hanrzott el a 
felhívás, hogy az új vállalatnak, hiva
talosak és nem hivatalosak, e varos
nak öaszes jólrdsü polrarai, lervenek 
inrvenes ürvnökei ~ nekünk marunk
nak kell forralomról, merrenclelesek
ről concloskoclnunk, mert minél na• 
eyobb a forralom, annal több mun• 
kunalr fut kenyér. 

A mai nehéz viszonyok kOzött 
nem közömbös, vafjon hany ember 
actál munka és kenyér nélkül, hány 
ryermeknek nincs meler ruhája. 

A bányAnak télviz időre való 
bezárása csak fokozta a bajt, a vesze· 
eleimet és kárt. Nyári iclöben méais 

Felel6s szerkeszt6 és klad6 : 

Dr. K O S S A L A J O S 
Dgyv~d. ---

Elölizetési árak: 
E1éaz évre P. 8• -· Félévre P. 4•
Egyessdm ára 16 fillér. - Kapható mlnden 
donánytöz.sdében. - Hirdetési dljak előre 
fir.etendök. - Nyilttér soronkint l pengő 

csak könnyebben tudnak a báuyászok l ha a kenyérkereső elc~Ut bezárulnak az 
kenyérhez jutni, mert ha nyiron kell l akna bejáratok. 
letenniök a binyászc:sákányt, - föld-l 1'4em ok nélkül mondották tehát 
müvcs na pszimból valahoevan csak : hivatalos helyről: "lenetek a bánya 
el tuonak lenni. l inryenes és lelkes ücynölrei". 

Nem vetjüo< mar fel a kérclést, A képviseiötestület tarfai meleg 
hou mi~rt esett telviz iclcjére a be· 1
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mer~rtéssel fogadták azt a felhivást s 
szünte•és kérdtse, már nem az oko· mi lelkünk minden mclerével acijuk 
kat kerusük, ami a véghez vezetett, azt lovabb mindenkinek, akinek ebben 
hanem mindcnkit arra kérünk, hory a városban súlya és értéke van, a 
jusson .el :tlind(nki füléhez, minden kriszlusi szeretet nevében kérve min
enesnek s?.ivéhez · a képvis~lötestülct- denkit : "Lervetek minclnyafan az em
ben dhangzo:t kérdem. berbaráti érzis ürynökei, mert ezzel a 

H.til~usa mer minclenki annak a 
sok apro banyaszgyereknek keny~rért 
könyörrö szava:, annak az apró n~p
nek, amely nem értené mer, hory 
miert ne111 ru- nak t1eki kenyeret adni, 

szcrelet apostolaivá váltok. 

Ne feledjétek, hou Jerkisebb fá
radsagtok, ery erv ló szavatok életacló 
t.aplálékká valik ebben a keserves ma
rvar aivatarban." --·-·---··---·-· ........ ____ ..................... .... 

PALÓCDERES 
232/3/932! 
H·•KY m1ért lrtul< ezt a ~dmot Ul!!n 

surlla?? - hát csup• n b u~rt, he;.! y lcl
kialtásun~at m 'l(•allj..lk és intizkedjtnek. 

A 232/3 1zAm egyenll'l: havi 2-.3-400 
peujÖ•ke·, esdleK m~g tllhb ptniiÖ•kel is 

Pár órája c>upAn, hoay el(y Olé>rn, jó 
pár l'& é us "KCS és józanul 11ondolkodó ko· 
pon} a azon törte az esr.ét, hoay néhány d ip
lomb lia1~tlm1k, h· •Ilyan szariban ÓKY helyet, 
hDKY a munk,JJá.!rt kapjon is valami!. 

E· zel a nehéz. kérdéssel kapcsolalban 
hangoztatt&k, hory a rendes dljn ·kl és na
rldijas létsr.á.11Dn ftltJI vannak. 

Mrlldic~érlllk a ktzel, amely a felvélrit 
alálrta, - mlndenkin segiteni kell, ha csak 
ltlwl Ils ha 

red szorllll/1 

Messzlröl kezdjOk a me1fejtéet, hogy 
k!!r.elebb tuuunk hor.r.A l 

A fenti szám eay szép és sima papl
ron Irt enredélyk!!r.lés sdma. 

M•zl trttlllllyll 
N ;m volt Időnk er.akc!rt61 meakc!rder.nl 

hoiY egy Ilyen enaedc!ly mlt lloa havonta, 
- Cllle a fent Irt ouzegek kllzlpardnyosdt : 
hollblr.onyosan. 

Our.ehasonllto~tuk UiYanls saját váro
sunk ~nozllehetöac!rc!t - Szentessel. 

A mor.!en.edc!ly uayanls Sr.entesre lzóll 
Ott ayakorolható - vaay adható bc!rbt. 

S1.1bó nem szabhal testber.állóbb mai 
megc!lhet~si forrdsl, mlnt eiY azeoteal mozl
tnttd~ly. 

Ha mlndjárl bérbe adva lio Saját Dr.em
be is csak ér annyit, mlnt egy : városi na
pidijas nehezen kereseti fizetése. 

A k··tlö tlYilll sok eaynek akkor, ami
kor sole százan .sort áll11ak• c!s ~orgó IlYO
morral várják, hogy reájok ls rámosolyog
jon a nehéz lde1munkával szerzetl kenyc!r
darab. A kettő sok cayDII - CiYDek -
akkor, amikor diplomával dljlalanok•t ter
veznek pénzhiány mlatt 

ttogy az oromtell 232/3 admú enae
dély késöbb jOli, m•nl ahogy· napldljunak 
felvetl~k - enyhilO körülmény. 

De ha jelentker.etl kenyc!rc!rl mlkor 
nem volt, - a nagyobbá lett kenyeret ls 
be kellett vlllna jelenteni. 

Ha jó az a mozlenledc!ly - helyet 
eay enaedélydlkOIInek ; - - ha J o b b 
a napldljas álláa, visaza az enJedfllytl. -
Olyan részére, akinek az 1 darab kenyér is 
eiéi lesz, 

Próbát kellene tenni, hányan jelentkez
nének c 1 a k ar. eaylk me1c!lhetésllez. 

Ped;g meJint csak e 1 y hely Iear. 
O res. 

Ha van IJIZIÍI : egy kenyc!rnc!lklli 
helyet kap. Az enredc!Iyes helyét. 

Nyilvdntartjllk. .... 
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Egy 
évfordulóhoz 

január hó 23-~n lesz az évfordulója 
annak, loiogy a Gyöng)·ö&l róm. kath. Felső
mezőgazdasági iskolil éldél1cn fordulat ~llott 
be. Ezen a Rapon törliint ugyanis, hogy Ér
~ek Urunk Ól<egyelmt!~osége, a volt igazgató 
eltávolilásával, StLier Kálmán gymnasiumi 
tanárt kérle f l az iskola nallyon zilált er
kölcsi és anyagi ügyeinek ret.dezésére. 

A 48 óra mulva oekövetKező évfordu-

~ág utján szereznl a kieh!gitéb ldJetlls~geit. 
K.ényttlenek lesznek - ha kl nem egyeznek 
- biró~ágho~ fordulni, ahol majd eldöntllr, 
ki tartozik az Iskola régi adósaágait mel
filetnl. Az J, kol a rtlrl fenntartójának kilétét, 
a kl nem egyezll hitelezők, csak hosszadal
mas pereskedés utján foaják tudni megálla
pltani. Ezek, a netán megind1tandó pe1ek, 
az Iskola helyzetére már kihatással nem 
lesznek, de a hitelezök belátható Időn belül 
pénzhez nem ;uthatnak. A városnak a sza
nálásra me11szavazott ~6 Q(lO pen li Ö Osszege 
fel van ugyan vé'e a köllségvetésbe, de e 
költst'gvetés mél( jóváhagyva nincs, lthát 
ennek teritére kifizeté~eket eazktlzölnl nem 

Jóhoz na11yon kelh:mes cs Iontos mejlállapl
tást lehet leszögtzni : a~ iskola teljeben l 
rendbe Jött az erkülcsiek szemruntjállól. Az 
an)IKiak trk ntett:llen jávlllás ál.utt he. 

Egy esztendő nem 1111gy idő, ~•onb~n. 

ha e~:y lezülleslldt iskolána~ talt.>r,,á;Juásá
ról van szó, akkor 1111111 érdektelen ann;;k 
vitsgálala, hogy mi .. ént áll az isko:a : ma. 

lehet. Egyébként is a városi 26000 pengő 
a fennálló 64 üOO pengő adósaágra egyezsé1 
né lk Ul nem elel!endö. Itt is a birós~g fogja 
majd meKállapitanl, togy kl tartozik a kü
IGnbözc:et ml'llfizelni. 

Az FMG. Lkola feunállá~át a vároot 
St análást hlllilrozlltba lu~; Iaii 2l.OCO P ho~
Z<I;árulá~ biztosítJ•• E.: dZ Ö>SHg ta lll L bak 
a mai helyzetben biLtos a'apta az fskolanak, 
hanem ennek fcl!l~sználáoával még né1111 f~J

Icbztcs Íli elérhető lebz. Enná a fcj.csztés
llt'k azonban a ta•an!ko,~ág ts az lutétll 
vagyunának gondos kezelese ~'- dófcilt'tc!e, 
m~rt caak ez a két tényező hiztositllatja a 
ftJ•Öd~oi h:hel{•sé~~tet. A fenti ö,szq~!:d az 
iskola létalapja biztositva van ll g} ;:n, de to
vábbi virágzása a ITIÍIIÍS<Iér:u:ttt. l higg. A 
Vallas és Közoitlathüg) l Minbztcri11111 tamo
g-.ta~a szUkség~,~ ahoz, hogy ez l n i~h la al 1 

átla 111 szempontjából is h'l,esit~e azt a Jti~n- l 
tüs fc);!da:ot, atr.dyre i11en n<•t;:Y SlUks~ 11 
Vdll és amelyet t'Z iskolatól ndndl'. ld \'ár. 
Elsősorban a gj'ermekdkd olt n.:vcltctö, ha
Jad.u akaró g;,zdák, Az iokolát lcllctleuül 
feJicszt~ni kell, mert már zsúfolt. 1 árhuz<•
mos osztály megnyilha, kgalább ls az etső 
usztályt,.,n, rlöreláthatólag homarasan l'lkc
rii.hckllen il!sz. Sana scm st.~llad b:t.tlll c•O• 

té~e>Lieni, hogy a pulgati isko a nl\vcn..!l'kei 
kl'riilr;, k a feböbb , s.iályokba, épp, n t· zen 
alsóllb osdályok túlu.úfoltsága mul~t,a, a 
fcl~ömczőgazdaságlnak né lk úiüzhctet!cn,l'gct. 

A tanu Iók n.:.gy sz3nH• miatt a tau á• i 
kdr hihllt:tlen lllértékben mc11 van terhclvl' 
ú;~yannyira, ho.y a ranári létszám mai mq;~ 
J..otölt~égét a kt'ny: ze r ü S< Uk~ég fcltetl.!nül 
fdíogJil oldani. Meg is kell O'dani, a varus 
~ülö ll lllt!lttrh~lése nelkUl. 

Slill~r K.'tlmán mcgbiz:11t igazgatónak ' 
az e: kölcbi, fonlosabb meghizás~n túl, a va. 
J;:Y""' helyld rendtu~huzáoa is n~gy fárad· 
~.t gut ~s lcl61ismereles munkát il.; én) cl. Tö!e 
lcihetiikg, q~t1 oZ5t1 ~c árán, ll'indcnt elköve
tet< e.tnck a gat:das,ígi egyrn;nlynak meg-

Szeritllünk, azok a hitelezlik jállak el 
ü~yük jól f~lfogoll érdckéhen, akik Stiller 
Kalmán m~gbizoll lga·gatóval egyezséare 
lépli!k, n ert ezek arra a jegyzékre kerülnek, 
akik a szanálási ö;szcgböl fdtétlenUI l.ldé
,_itheiÖ< lesznek, Nagyon sok hitelező volt, 
aki a régi közmondábl tartolla szem elölt: 
.Jobb ma egy vékony l'gyezség, mint holnap 
t'gy megnyl'fl per." De a pert előbb meg
kell nyerni l l 

Az iske>la Ugyével fogl.;lkoz, a arról 
nyer;U,tk úttsül~,t. hogy Stiller Kálmán meg
bizott igazgatónak felettes minisztériutna tUr
gc•i a g} mnabiumba való visszatérését. "i\ 
folyó tanévllen mt~g teljesiti megbizatáeát, 
dc a jövő l<mév el~;én az iskola igazgatá~á
tol visstalépni súndcktJztk. Biztosak va~yunk 
hennc, hol(y visszalepésc eselén azon lesz, 
hol(y az ujohb vá.luzás mi. dtn zökkenő 

n~1kül tu knj~k. 

Az.t hisot:Uk, hogy a Fc:sörnezögazda 
ségl iskola v~zetoseg~ és feletles hatlisága 
biztosan mindent el fng kövdni, hog 7 11 

mostani .interregnum" még CJ<IY tanévre biz
tosita ss~~. ntcrl náe;ünk szenni eo.nyt it.ő 

még kell, auiig az i~kolának az. anya~:i ü~yd 
annyira maga~an ts tisztán f•Jgnak állani, 
mint állan k ma az ~rkölcliiek. 

A megliiwil igazgató és tanári kara 
milit e.;y lest és lél~k, minden idejüket, 
~zorgalmukat és t.h~tség!ikd oda irányit;ák, 
hol{y az egy esztemlő alatt elért, dicséretre 
mtltó, szép eredmény változaílanságával en
nek a fémjdzetl li'· Liának jövőjére nézve 
at ÚJ alapokát jelentse. 

Az elmult egy év eredményével mln
denkl ml g lehet elégedve : felettes hátó1á1 
ép Úl(y, miot a sz!ilök. 

A makacskodó hitelezök pedig gondol
kodjanak : a fent·~hb irt közmondáson. 

A szat!álás Ugye január h6 J-el új r,t 
körülmén) ek kOzé jn tot t. E nappal ugyanis 
birtokba lépett az ÚJ iskolafenntartó : a két 
E!:yházközség. Az új iskolafenntartók h;ltá&-

Mindazoknak, kik Édea

anyánk elhunyta albaimával 

,ólesö riszvétüHel, fajdal• 

munkat enyhiteni azivesek 

vollak, ezuton is köszönetet 
mond a 

l.üi éth'k é<cthch1ptével az i~kola fennállása 
biztositva van. Az iskola új fenutar!ól nem 
felelnek a rtlgl adósságokért, de az iskola 
vc1gyona az ö tulajdonuk lett. 

A meghízott igazrató a hitelezőkkel, 
akikkel lehctrtt, kiegye~:ett. Ezek a hi elezök 
már birtokon !Jelül vannak és illY minden
uetre jól járl.1k. Azok a hitele,ök, akik kl 
u~m l'IIY .·1.1.-:,, k.!nytelen~:k lesznek a biró-

HEVESSI CSALÁD. 

M EGY E I ÉS V ÁRO SI 

~HIREK~ 
lnJyenes sz616oltóvessz6. A mal 

gazdasági viszonyok által kivánt szölöterme
lés-átalakitás elömozd;tása érdekéhen a fOid
mivelé>U&)i mi.1iszt~rium segitségére akar 
lenni a ulilösaudáknak és ezért az úg) n'!
vezett dlrekllermö szölőUitetvényeknek cse
rnegcszölöre litoltásához oltóvesszőt ingyen 
szalgiltat kl És ugyanigy hpnak oltóvesz
szöt azok is, akik új ültetésht~ amerikai 
limavesuöt vásárolnak az állami szölötele
pekröl, amelynek ezre 20 pengő. Az igény· 
lések e hó vé11élg jelentendök be a földmi
velésUgyl minlsztérium szölészetl és borá
azalJ osztályához. 

Városi blzottsligok ujraalakltása. 
A v. képviselötestUid ujraalakulasa után a 
szakosztályok és bl7.0ltságok tagjai is ujon
nan Jettek mejlválasztva. Igy az állandó vá
lasz.tmányba, melynek hatáskOrc a v. köz
gyalésl tárgyak e!ökészltése, mea h ttl'k vá
lasztva: Magnln Adorján, Dr. Kossa Lajo~, 

Kovács Gyul?., Dr. Kurc.r: jakab, Os. trerchr:r 
Dezső, Slill~r KaJmán, Sz&<>~ jigó, ifJ. Sza
Jai jános, Toldi józsef és Varga Mikiós. -
Ugyanigy fontos és cs:.knem minden köz
gyülési tár~~tynál tgé.iybe van véve a r~nz
és gazdaságOgyi szakosztály, melynek taK
jal lettek: Marnin Adorjáu, Rusc11fdd Em.l, 
P. l fermann HermeneJ!:i'd. O,ztreicher Daső, 
Pajkus Lajo>, Ru>z Jakab, Stabó Jágó és 
T ul d y Jó.sd. - A j •J:UI!yi uatw~ztá~yba 
pedi~ nem k~pviselött:stU,di jogasz tal(okat 
is l.érlek lel és pedig Dr. Cserba Béla, Dr. 
P11rrallh Béla t' s Btrkó SAodt.ir járilsbirá kat, 
Dr. Kni~.:s Káii.án llgyvédet, a képviselő
h~;.tület tagtai kihUI pedig beválasztotlák; 
Bnó j<lzstfd Dr. Kossa LaJost, Dr. Kurcz 
jakabiJI es Dr. Horovllz Allrédtt, - Ujra
alakitotlá~ továbbá az lpit~sztti, nevrl<'~iigyi 
és enlé~ze·i s•akosztályo,kr.f, a nyugllijvá• 
lasztmán) t, a pénztárvlzogaio, központi és 
llltlll•ázbi; olteáKokat. 

Difl.,.ia elleni lng)'enes oltások. 
Hazán kb;. n. a diftcri .. uedi a legiOtob ál.lo• 
zatot a lakossá!( sza ... arány,.hoz vlszon}itva. 
Ez a körülmény arra inditotta a btlüjjymi
nisuert. akinel: hatáskOrc ali tartozik a h·g
löbb közl'l(észstaügyl iga1gatás, hogy v,dö
olláook alkülma~á~át rendelte el. A diftéria 
gyógyítására használt vérsavó, vagyis azé
rum, állaiéban csOkkentette a megbetegedé
sek és Lalilozások számát 1 ig} ezen ~édö
olt4sok rendszeres bevt!zeté. ével e téren ls 
a közegé: L&~gUgy remélhető s~ép javulást 
fog mutalni. A gyermekek csoportosan, t.or
OIIztályok szerlnt lesznek beoltva s at. ehhez 
szUkséges oltóanyagat az Országos Közegész
aégUeyi Intézet in11ycnesen adja. Az oltás is 
dijme;lles a szegény gyumckeknél, csak a 
f zelöképra stUiök tartoznak az i.y esopor· 
tus oltd~oknál gyermekeik után esetenklot 
20 fillert fizetui. 

Munkaadól laazo!vár.y betegst!gl 
Dgrben. Az Orszá~:, s l ársa,lalombiztcsltó 
ln.ézet kerelébe ta;t.-ló Ipari munlások é 
háztartási alkaimazollakról a nuJnk~adó ui 
rendszerd Igazolványt tartozik kiállitani, 
hoayha azok a betegst'gl segélyt klván.ák 
l11énybe \'en ul. Ezen Jgazoii·;IJJ) url~ p ára 20 
flll~r, mely a postahivatalnál és a dohán • 
tilzadékben l~ kaphatók. Y 
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IPAR GAZDASÁG erősbödt!aével eay ált1lán"s mezőgazdasági 
• hHelconveraió vagy 1 tartozások átértékelése 

I arnugy ls elkerUihetetlenné válik, ugy bizik 
parosok mulatsága l abban,. hogy l kérdés végleges redezésélg 

A á ál l ll l ._ az emlitett rendelet a nehézséaeket átfogja 
v ros n ez 1 ott vá asztáso~~; tudni hldalnl. 

alkalmárai közszájon foreott az a hir, Kérdem érkezett a tlszafU·edl járás ta
hogy az iparosság nem egységes. En· nyablrtokos llldáitól, h1 gy a kllzel 27.000 
nek t hirnek a forrása megállapitható kat. holdas kiépitetim úthálózatá birtokaikon 
nem volt, de maga a hir valódisiga sem a tanyákon állomásozott lgák .u!án közmu:J-
volt ellenörizhetö mert e válas tás- kaváltsáa elen&edésében részesüljenek. ~á-

, gy Z laszimány a kérelem méltányos és egyélllleg 
ból még nem lehet következtetni a klllönösen sérelmcs okait átérezve, fogla>ko
széthúzásra, vagy az egység meglétére. zott ezen kérdéssel és bár érdemben halá· 

A január hó JS-én, az elroult rozni ezen kérelem felett módjában nem ál
szombaton, megtartott ipartestületi ott, mert a vármegye illetékes erre Megálla
táncmulatsag 1 keringő hirekre rácá- pltja, hogy a közmunkaváltság annyiszor és 
folt. Páratlau erkölcsi siker jegyében oly alapos okokkal támadott mai rendszerén 

törvényhatóságilag változtatol kdL Most ami
foiyt le az iparosok táncmulatsága a yen elismerten funlvs érdek és kötelesség 
Brucknr.rben. Az iparossi\g szine·java a kiépitett úthálózat fenntartása és kibövi
ott volt, igazolásául a komoly és jó• tése, éppen annyira indokolt az, hogy ezen 
zan összetartunak. Régen látott az hálózatból évtizedeken át dllnyi m~g közvetve 
iparos mulatság együtt annyi szép sem látó, ezért h'itrányosahb helyzetben levő 
asszonyt és leanyt, akik a kesö reg- mezögazdasági lakos•ág ezen tehertől men-

tesitteuék addig' mig az úthálózat érdek
eeli ór.ikig szünni nem akaró jó;cedv· körábe nem kerU!. 

ben mulattak, de talán soha sem tűn- A debreceni Gaz 'asá~:i Egye~!llet ké
tetett a:t iparosság az ösuetartozan- relemmel .fordult a kereskedelemOgyi mi
dósag érzésével annyira, mint ezen ni>zkrhc7, kérve azon rendetdén~k viuza
a mulatságon. Nem véletlen tette ezt, vonását, 1ne!y a rne•ő)(azduági aépek va-

suti utkere:;ttt!zése:.en való á haladásara előhanem az iparosság ~omoly tagjai 
zctes engedély kieszkilzl~~étöl teszi IUggővé. 

külsöleg is kifeiezésre akartak juttatni, A traktorok és más gé.,ek áthala,:ása e11y 
hogy megtrtik az idők szavát, mikép oéha töDlJ kilométer Járkátá,t igénylő il)en 
fényüzés számba menne a széthúzas engedély no!lkűl ~em ol:oz a pátyatestel• kárt, 
egy olyn testületben, ahol a tagok ezért a válasz·mány hasu:1tó kérelmet terjeszt 
nacyon is egymásra vannak utalva. fel a Miniszterhez. 

Az Ipartestület ezen mulatsága A Magyar Szőlősgazdá'< Országos Tár-
sasköre Javastatára január 22-én Egerhen, a 

nem csak erd.ölcsilel{, de anyagilag is Várubháza nagyterméb.n várme11 yei szőlös-
aikerüh. Az Ipartestület székháza ja- g;;zga g) űiést hiv e aube a Választmány, 
vara je entekeny felülfizetés történt. mely elsősorban a fogyaszthi Hesznek ki-

Felkérdtünk annak közlésére, záróiig borból való főzése kérdésével fog 
mikép az Ipartestület a felülfizetöknek foglalk01.nl. 
ezuton, nyLvanosan is, köszö~etet Háziipari játékkészitő tar.blyamait az 

Országos Mezőgazdasál(i Kiáll.tás és a Bu-
mond. dape>ti Nemzetközi Á• úmintavásár házlipari 

Egyesületi ülés 
A Hevesmegyei gazdasági EgyesOlet 

lgaLgató választmánya január 14-én tartotta 
Egerben januári rendes Ulesét Borhy György 
felsőházi ta11 elnöklele alatt. 

A vaJaszimány foglalkozott a dohány
beváltás során észlelhető ~zijlOJ ú leminősltési 
utasitásokkal, melyek a gatdá <at é& a ker
tészeket nagyon elkeseritik, nem akart azun
ban a mlskolci nagygyűlés határozataiTlak 
elébe vátni, IllY fUwgőben tartotta az Ugy 
érdemi elintézését. Több lndi.vány foglalko
zott azzal, hogy a bajbajutott gazdák meg
legitésére nem alkalmas eléagé 1 6300/1932 
ME. sz, renddet és gyöktres segitség csak 
erőteljesebb beavatkozása! érhető el. A vá
la>ztmány, bár ttsztál1an van rgyes &azdák 
kOlOnöst n nehéz hd) zetével egyfelől és a 
hitelélet nchéz.séaetvel másfelOI, úgy látja, 
hoay az E .rópuzert~ m utatkazó felfogá& 

csoportjaihan kiáltllásr.. k!ildi 
az E>(ycoUI.tet, előkésziti továbbá a vármr
gye n•indell kOzsé11ére és 4 hirtok kategóri
ára kittriedőleg a terméseredmény és mű

vdési költség táblázatokat ad1 vallomási 
célokbó l. 

TANOGt N~PNEVEL~S 
Új Márla-szobor a Szent Bertalan 

templ.>mban. Egy gyöngyösi poll(ártársunk 
áldozatkészségéből milvészi kiviteiü Szilz 
Márla-szobor lett fdállitva a mult héten a 
nagytemplomban. A szabor a jobboldali pad
sarok elejénél lévő első oszlop oldalén van 
elhelyetve, ahol a tempiolll leégése előtt is 
volt szob.>r, az azonban a milvészileg meg
újltott ttmplomhoz mir oem vo:t megfelelő. 

Éppen ezért az.obrok és képek elhelyezésé-

hez; az érsekség általában nem ad engedélyt 
s csak klv,telesen - esperes-plebánosunk 
közbenjárására - engedte meg, hogy Se· 
bestyén jános által kl!uittetett s rollvészinek 
talált szobor ott elhelyezést nyerjen. A szo
bor szine tiszta fehér s a fej körUl kis vil
lany-égőkből álló koszorú van. 

Ujdonságok 
Szemé yf hfr. Lapunk zártakor 

értesültünk, hogy Jéger József hitoktatö 
elfoglalta állásat és megkezdette mü · 
ködését. 

Öngyilkos tisztvl ·elő. Cs ü tör· 
tökön dllutan pillanatok alatt az a 
hir terjedt el a varosban, hogy Ma

tusek Laszió varosi végrehajtó ön

gyilkos lett. Közvetlen hivatalfönöke, 

kartarsai és baratai egymasután for

du tak felvilágosítasért a Mentökhoz 
és a Közkó•ha:t igazgatóságához, akik 

részvéttel erösitettek meg a szomoru 
hírt. Matusek Laszló csütörtökön dé

luran lement lakásának pincejebe es 
olt fobe íötte magat. Feleségének fel

tűnt, hogy férje olyan sok ideig nem 

tér vissza és mikor utiina ment két

se~besve Jatta, hogy Matusek László 
eszmeletlenUt Íekszik a pince földjen, 
mellelte pedig egy forgópisztoly. A par 

perc mulva megjelent mentök a kór• 

bálba szallitottak, azonban mar amen
löitocsiban haldokolt és mire a mü•._ 

terembe ér:ek vele, kiszenvedett. M.1· 

tusek Laszló kezthe a fegyvert lelki 

össze~ oppanas.t adta. 

A legutóbbi városi közgyülésen 
hivatliosan bejelentették, ho&y a pol

garmester aliasatól fe:függesztette, mert 

az egyik: kereskedö panaszt tett ellene, 

csekélyebb összegü, vitas adópemek: 

mjatt. A kötelesséiét mindig híven 

teljesitö tisztviselőre a felfül(nztts le

sujtó hatassal volt. Hiaba vigasztalta 

és bataritolta közvetlen fönöKe, aki 
ismerte becsülelt:sségér, hiaba erősitet
ték le1ket baratai azzal, hogy az igaz

sag no~pf~nyre deröl, felfüggesztése ota 

buskomor lett. - Ket kis gyermeket 

hagyott halra, az egyik csak pár he

tes. A városhazára kitüzttk a gyász· 

lobogót, amely nemcsak egy varosi 

tisztviselö szerencsétlen elmulását 

hirdeti, hanem fi.1tal özvegyének és 

két kis á.rvajanalc nehéz sorsat is je. 

lenti, mert a csaladnak meg nyugdíjra 

nincs jogosults.ága. 

r;~_:;::::~7é~;~:.~ 
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FigJBIBm! -----Városi hirdetések 
OyOagyOs megyel viroa admvevöaigétöl. -

Felhivás 
IM/I&V. 1933. 

lapunk saját nyomdája, a 
az 1933 évre szóló által4nos kereseti, to- r D A 
\'Abbá a jövedelem és vagyonadó bevallAsok ,, K u L T u R N y o M " 
beadbir a. 

Az 1933 évi által4nos kereuti adóra, 1 , 

tovibliá az 1933 évi jOved;lem és vagyon- szerkeszto" ségu•• nk h e l y ls e-
adóra vonatkozó bevallisokat non adózók ; . 

•> akiknek 1932 évre kivetett adója még , b W h t4 Sándor utca 
nem joger6a, b) akiknek az "32 évre kive- g e e : a c o l - . 
tett ittalAnos kereaetl, Illetve jövedelemadó· t 
alapja a 10.000 penglll elért, lllel\e meg· (T ó· u.) 18 sz. alá költözö t. 
haladja, c) ba a jogerős adóalap csonka év 
alapjAa lelt klróva, d) akiknek ad6alapjit az • • • 

adóhivatal f•lmoodja, e> akiknék ~cgtatko- Elvállal és kész1t bárm1ly nyomda1 munkát 
ziaukat Ul32 év folyamán mellviltozta1ták, 

f) akiknek adóziathi helye 1932 lv folya- (röplapok meghivők névj' egyek stb. stb.) 
min megvAitozolt, Ul33 .!v februAr véllé'l ' ' 

k&teleaek bead ol. l , r , h. •t l b 
megil~~;~ot~d~&::al:;~~~~."i~o~:a~3~ar~:rk~ DI"SD ~ron SZB p lVI B nn 
azabilyazerl aJóbevailáa csatolása medtll U U 1 ll • 
1933 lvl januir 31-lg kérhetik adóalapjuk 
UJhóll megállapitáaAL Az ezlrinyú bejel~n
tllt a vallomill lvvel egyidejüteg a v. s:r.á1•· 
vevőségnél kell beadai. 

A bevaliis cl!ljára a:r.olgiló nyomtatvá
nyok a:r. ei6Ailltásl kOltség (10 filltr) tnrK· 
tl!rllésl!nek ellenib::n a v. számvcvöa('gnél 
11erezhet6k be. 

...................... 
A Mátravi(]éki tlirlap hirdetései 

eredmé11yesek ! 
Gy011gyös, 1~33 január 14-én. r::~;::U"::;;;::::"'~r=='IJ"\.~./"# 

Medveczky sk. városi námvevll. ~~~IL9\'e.Jt..,.~lc:-$1JI-----e--;!JJS8?•~ 

DIJT ALAN HIRDETÉS. ~ Apolló Mozgó ~ 
Bárány Karoly okl. bányamérnök ~ ~ 
aBudapest-Gyöngyösdrosi Sztn- . Szombat, j;,n. 2J.,·n f~i 6 és g ór.kur, vasárnap, jan. 22 én 3·5-7-9 órakor 
banya Rt. felszamolAs alatti c:ég-

töl btrbe vette a li) Kimélje idegét, hogy ezt lAl 
sz É N K 1 T E R M E L É s 1!1 a filmcsod =• t megnézhess e. ~~~ 

1o1At a a termet••• aa4ilr.6t, hoay a1 
6acm 116actclac, m•r f. h6 J6-•a mea· 
keadl. 

Mqreaclct•••k fcl~ltcte, utaldayok 
klacl••• a Haalsa·tlr 2 11Ana alatt u 
emeletea JnO lroclallclylallllca, Y&IY 
lr.6a•ctlca61 a ltioyAaAt t6rtéailr.. (Stur
clolr.part, Gajclócalr.y lllt.,yir mcllctl) 

A daraboa 114D •ra hA1ho1 funroan P 1·20 
lparvAllatatolr.aalr. lr.úl6a eaacclméayt ayujt. 

~ biolm•khll<lll~"~~~Y~~!~~ ~"~~~Ld<k Am•rik• ~ 
~ FELHIVÁS l Ddutáni első előadás mérsékelt helyárak, kedvezményes jegyek 

csak hétköznap érvén} esek. 

~ Fénye:~~·~~;~:d~b4~űsor. ~~ 
ELADÓ ~ K~rjllk a kedvezmc!eyes jegyeket januir 22-tól 28-lg h~zárólar az Apolló ~ 

e1y nal)' url lakóház ~ Mozró p~nztáránál fellllbé!yerzés \éKelt bemutatni, mert a kés"bb beérkezelt 
kerttel éatyDmGicsössel, utalvinyokat a mo:r.góulnhál igazgatósága nem fogadja el. 

Cim: Kálvária utca It. l []2§J~fi:::8UIIc 8411<$ 1I~[]2§J~ 
_. ... .., .... _. • .., •• "'l•••••••••a••••• 

HA EDDIG NEM VOLT MEGELÉGEDVE NYOMTATVÁNYAIVAL: 
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