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FeleiGs szerkeszt6 és kiadó : 
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Dgyvéd. 

TÜRELEM 
Jártunkban-keltünkben két föld

mives polgártársunk állitott meg és 
azt a kérdést tették fei : mi lesz velünk ? 

Tisztaban voltunk azzal, holY 
k~rdésük: nem arra vonatkozott, hogy 
e~tészstgi állapotuk jobbra vagy balra 
fog-e fordulni is igy személyileg mi 
lesz a két jó marvar embertarsunkkal, 
hanem arra voltak kíváncsiak, hogy 
a pincéjökben visszamaradt bormeny
nyiséget el fogjak-e tudni adni és 
eleget tudnak-e tenni fizettsi kötelezett
ségüknek. 

Nehéz volt a kérdes, de még ne
hezebb a válaszadas. - Ha sürgósen 
nem jön serits~g a gyöngyösi po•gá
roknak, ún n~mcsak a munkanelkü
ltsér fog rohamosan emelkedni, ho
nem azok a razdá<{ is, akik eddig 
nem kérdeztek, hogy mi lesz velök, 
rövid idö mulva legjobb akaratuk 
mellett sem fognak tudni eleget tenni 
köztartozásaaiknak. 

A gyöngyösi gazda már évelr óta 
nem kapja mer munkajanak ellenérté
ktt, nem kapja mer földjében fekvö 
tökijének kamatát. Sót nem kapja 
meg azt a legkisebb összeget sem, 
amely csaladjanak fenntartasara elér
dges volna. Az egyik esztendőben a 
jeg, a mar.ikban a pcranoszpora vitte 
el szép reménysértnek kadba szedhetö 
evümölcsét. Amikor az idöjiras miatt 
nem kapott te~mtst, pénz nélkül ma• 
radt, amikor termesének az idö ked
zezett, pinctieben maradt a bor, mert 
nem tudta irtékesiteni. 

Esztendökön it vergődött, kinló· 
dott e' szomoruan látta, hogy Inaan
lassan csódbe jut a bortermelés ts 
nincs hová fordulnia, mert igereteken 
kivül kézzel fogható segitsér sehonnan 
sem érkezett számára. Rtrl irtékes 
es felvevő piacai eltüntek, mind ne• 
hezebbé v.alt a h.uaszürt bernak el
adása. 

GJzdaink, szorult helyzetükben, 
gyü!tselcen kivánjak sebeiket feltarni 

ts odahatni, hocy vérre gazdllinkról 
is tudomast surezzenek, megl-'ssák és 
megértsék b J jaikat, segitsenek azon, 
mielött [llég a nemzet e1;,y értékes osz
tatya teljesen csódbe nem jut. Gyült
sükön megállapítottak, hogy a szölö
tcrmelés es az azzal öss'!efüggö gyü
mölcs, zöldség es kerti termények elő
allitasa varo~unk ts vármegytok leg
fontOSil bb gazdasági munkaja, azok 
fcnntartisa, segitese es erősitese egy 
egész varmegye létérdeke. 

Tekint~ttcl arra, hogy seölötcrme 
léssei 6-7 szazezer emberfoglalkozik, 
a szölötermelök 85 szazaléira pedig 
kisgazdl, minden tovabbi magyarázat 
nélkül nyiivanzaló, hogy ami Győn

varos és a vármegye lakóinak érdeke, 
az egyben orszagos érdek is. 

Orszagos érdek, hogy gazdáink 
végre, ha nem is teljesen a régi virág
Zisban, de megélhetésük biztosítása• 
ként elérjtlr, hogy a bortermelés vál
saginak okai orvosoltassanak. 

A társadalom egyik osztályának 
hite és ereje maga után vonja egy 
m.isik tarsadalmi osztály hitét b ere 
jét, Láncszem ez, amelyból crös állami 
ellenállast lehet teremteni, de a kieső 
láncszem megbontja az egész és tel
jes védelmet. 

Az a körülmény, hogy szcnve
déseinek igáját némán és kitartással 
vonszoló gazdák gyüléseznek, az egye• 
sek ba,át törnerben is hangoztatják, 
mutatja, hoey a bete~ség nagyon 
mtlyre hatolt. 

A betegsecre el for - mert el 
kell - jönni a gyógyúlásnak. 

Azt irjuk razdainknak, amit a 
brsztlgetö ket polrártarsunk feltett 
kérdésere adtunk valaszul: türelem. 

Türelemmel kell megv.irni min• 
denkinek, tehát a gazdaknak is, amig 
megindul a gyó&yulasi folyamat. Tan
torithatatlanul bizunk a magyarság 
mindent lek(i.Zdö erejében, mert iv
száudokon át mccmutatta, hocy ak-

MsgjBIBnik mindsn httsn. szombaton. 
Előfizetési árak: 

Egész: évre P. 8• -, Félévre P. 4·
Egyesszám ára .16 fillér. - Kapható minden 
dullánylözsdében. - Hirdetési di)ak előre 
liz:etendők. Nyilttér soronkint l pen11ő 

kor a legerössebb, amikor külföldön 
leggyengébbnek tartották. T ántoritha
tatlanul bizunk a magyarsig türelmé
ben, mert nehéz és még nehezebb i
dökbeu megmutatta, hogy B4eme elött 
csak egy cél lebeg: az ország fenn
tarasa. 

Türelemmel kell megvarni a ha
tóságo~~: inttzkedéseít, akiknek szemé· 
ben minden osztály, minden polgár 
léterdeke a legfontosabb és el fog kö· 
vetni mindent, hocy a rantzve is leg
nehezebb időket átélve, mindenki biz
tos ts nyugodt megélhetist talaJjon e 
megszentelt földön. 

Kttstgtelcn, hogy nehiz az tlet, 
azonb.m: türelem. 

Bizö hittel, türelemmel a poklok 
kapuit is befogjuk tudni dönteni. 

Ff\LÓCDERES 
N e tesss~k az: t gondolni, hogy Jer

utoiso .Dere11re" Irt kettös kenyér olyan 
azórván)oa, s mikor ml egy kicsike - c
gytbként sajnálaira mélt6 - napidljas cse• 
tát mt·girtuk, az.t, mlnt killönlegesséKet ész· 
leltllk. 

Dehogyis l 

TudJuk és tisztiban vagyunk az álli& 
és keny.r, Jövedelem halmods orszáros be· 
te11•~Kével, azt la tudjuk, hory tcritekre ho• 
:r.ísa, pi&Lkílása, emlejetésc kellemetlen : kü
lönölie.• annak, akinek a dupla, sOt tripla 
jövedelmét és kenyerét érinti. 

~ekUnk az a meggyőződésünk, ho1y 
ma senki, de senki nem ülhet a bbaasztag 
mellé akkor, amikor a mdsiknak a tarlőn 

szedegetett kalásr.ból aem jut. 

Elsősorban l t t h o n, saját városunk· 
ban kivánjuk, hory a dupla, tripla kenyér· 
darabból jusson olyannak, kiknek alncs: 
még murua sem. 

Apa, ledny, v6 l 
A multkor egy szám, most rokoni kap-

csolat. 
Ez a teljes, maradék nélkOlt rokoni 

kapcsolal : egyik vit alatunk ~riója - nem 
egységes, sOt nem CiY. hanem : három fi
zeté:;sel/ 

l. A postával szemben, naponta meg
jelenik egy munkanéikllli, - odahaza: hí· 
rom gyerek várja, vajjon a jótékony szlvek 
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juttatnak-e annyit, hogy jusson egy kllo ke• 
nyérrl'. 

:z. ÁllásnélkDII fiatal, végzett, diplomás 
emberek szaladgálnak, kilincselnek, - hOKY 
egy clpGrevalót me~rkere11heaseoek ••• 

De m111ek 1 alszámoznunk? Mlndenkl 
tudja, tátja, - sőt ! .. sőt l meg la érti az 
eUentétet. 

Ml caak egy mondatot lrunk vélemény
ként a hárm111 jOvedelemhez : 

Eo Idesit sok l 
Ez volt a véleménye egy évvel ezelőtt 

a tizes, szanáldsl bizottsdgnak is. 
A vtltménybol ntm lett kenyere - egy 

kenyérnélkUIIne·k sem. 
Az egy esztendő talán bD/esebb beli· 

tá sr a birja az .illl'tékeseket•. 
Ha két darab kenyeret meghar;:)'unk a 

háromnak - a barmadlk eu· ehezö száj
nak juthat - - s a meghagyott még mln• 
d1g rlégsé11es : kenyérnek. 

Kaldcs ma senkinek sem juthat ll 

••• 
Eszmetársulás alapján, egy másfajta 

hdrmas ken)~r sorsa kivánkozik tollhegyre. 
Hérom Ufl(< ny havibéres vérosinak 

akarnak úulaput koh.i - télviz idején -

a talpa alá, mert : • nem tudják tisztán tar
tani lz utc6k1t•. 

Hárem fő utcáról van azó, mea három 
lisztasáal ha v l béresröl. 

A tlszttlsdg o!dalán volna IZ illálllpon
tunk, ha az utcát nem tartanák tisztán, merl 
hanya~rok. 

De az utccit n1m lehet lisztáll tartani. 
.Selyem utunk• - mlnt a nótabell selyem
kendő - kilyukadt, - ml az, hogy kilyu
kadt? 1 .•• tilnkre ment l l 

A mély lyukakba kavicsot szórnak, 
hogy a tengelytOrésl kártéritési perekel el
kerUijUk. 

A lovaknak azonban ol'm lehel meg
magyarázni, hogy a kavics közUI, még elbo· 
csájtb terhe mel ett sem tudjAk : a szegén) 
.hármak• kisöpörni, klszednl az tlbocsdjtdsi 
jogalapt~t. 

Vámos utakról van szó. Vajjon a vllm· 
hevétel kizárálal elen utak karbaniHibára 
fordittatik? J 

Elös.or rendes utat. 
Csak karba'l tartott utakat lehet tisz

tára söpOrnl. 
Ezt tessék a rendőrségnek ls meg11a· 

gyarázni l Az elbocsájtbl - sürgősen visz
szaszippantani ll 

Közjóárt- becsület~öl 
A mal Onzö anyaglas világban, amikor 

kivétel nélkOl mindenkl tartJa a kez~t. mun
Jc ájáW, fáradságáéi l, végzett'iev~kenységéérl 
jóleső érzés látni azt is, hogy \annak mtlg 
ön'-ctlen, az anyagiaktól mentes der~k ma
gyarok, akik végzik emberbaráti kOtelt'Soé
IUkd, odaadással és megértéssd : anélkUI, 
hogy ellenszolgáltatást kivánnának, avagy 
várnának. 

Kétszeresen érték ez ma, merl Ilyen 
nemes érzésil emberek nélkUI, nagyon so
kunknak nem lehelne a venélyben és baj· 
ban me11•:z~tn1 a munkisaigt.ot, egyszerilen 
és c&upin azért, mert nem leone rá pénzUnk 

Vannak szolgál2tok és tények, amelyek· 
nek ellenértéktl pénzben kifejezni nem lellet 
de pénzzel megfizetni &em lehetne, merl 
ezek a szolgálatok a szlvnek,a lél~knek mé
lyéböl fakadva, nem is virnak ellenértHel 
é1 i&Y értékök felbecsUihetetlen. 

A kOIOnbözö jót~kony egyeaDietek kO
zU!, ezen nemes gondolkodásával és mun
kásságával messze kiemelkedik Önkéntes 
Tüwlloink IestUiete és annak kebelében m!l
ködö Önkéntes MentötestUiet. 

Vajjon meg tudod-e mérnl etO~töddd, 
meg tudod-e f1zetnl eldugott aranyoddal azt 
a munká~ságor, amellyel a házadra fdrop
penl .vörös ~at.as• elhessegetésével neked 
szolgálalol tes~nek ? Meg tudnád-e fizetol a 
mal viszonyok kOzOI!, ropogós bankóval, 
azt az emb~ri eKyUIIérzést, amikor a magad 
vagy hozzátartozód balesetekor percek ala1t 
mdletted állanak vöröskereszles Onkénleo 
mentöink, ho11y gyakorlott kezUI.kel enyhll
sek eloö fájdalmadat és megértö szivvel 
nyujtsák az első vigasztaló szót. 

Az a tebtUiel, amely ezt a munkásaá
llnt végzi és gyakorolja, e hó 22-én tar!olla 
43 rendes közg~ill!.-ét. 

A minde 1 esztend/Iben visszafrö leOz
gyillésen ezu1tal. is letárgyal!< k a stokás s 
hivatalos pontokai, melynek nÍinde11yike az 
emberiség, a társadalom szolgálarál·a állitoll 
nemes célok kitiltést't f,,glaltd magában. A 
sablonos, minden testfilett:en szinte kOJOm
Mssé vált, kOzgyil:ésl azámoktól eltérllen, 
mlndenUtt csak azt vizsaállak, hogy rni az, 
ami ernkertársaiknak hasznára és előnyére 

válik. A bevélelek és kiadások, a s:U~ség
Jet és fedezet mrgállapltásánál nem azt vllS
gálták, ho11y mikor és meunylvtl marad l·~bb 
a kasszában, hanem arra figyeltelr, mlvel és 
hogyan szolgálhltják a kOzérdektl mlnt'l 
hathatósabb• n. 

KOzgyillésOkOn az egymhlrántl fellétlen 
meabecsUiél és mrgé;té, volt az alaphang. 
Vita c11ak afOIOII volt, hof(y mllyen módon 
é~ mllyan eszkOzzel lehel még jobban a ki
tUzOtt célt etérnl és teljesitenl. 

Rosenfe!d Emil parancsnoksá~ra alatt 
T!lzol!ó és Mentő testUleiU nk á fejlődés azon 
pontjára jutolt el, rnikép bUukeséggel álla
plthatjuk meg, hogy a GyöngyOsl Önk~nles 
T!lzoltó és MeniÖiestUlet országos viswny• 
lataan is első helyen áll. Érdeme : a testU
lel érdeme. A lesllllel érdeme : az ö dicső
sége. 

A kOzgyillésen jelen voll Breznay Imre 
vármegyei tilzrendészell fMelUgyeJG, a lea· 
tel,eaebb ellsmerés~el adózott ttllollólnknak. 
Ez az ellsmrrés bO;zkeséggeltölthel el mln· 
den gyOngyOsl polgárt, mert a testOiet taR
jal v~relnk, a nekik uóló ellamerés : haza 
marad. 

Koznapl nemtOrödOms~ggel azokb a 
kOzg) ill sek fdetl naplrendre térnl, holY 
mcgemlolkeltUnk róla, a'r.ért IOrlént, mert 
rnongyOslek \'a11yuuk és bOnkék a : Gyon
gyösl Önkénte.; TUzolll) és r'4entőtest0lerre. 

MEGYEI ÉS VÁROSI 

HIREK§§ 
Igazoló-választmány 

ülése 
A vArost képvlseh'!lestUietl tag válasz

tások bef~je1ése után, a torvényes határidö
ben beadott Ol felebbezél elniráláaára Oko
licsányi Imre alispán január hó 23-ára bhta 
össze az Igazolóválasztmány la11jail, hogy a 
beadott felebl'ezésekel e blrálják. Hétflio dél
előtt ll órakor nyitolla meg a vllrruegye 
allspi1'ja a Kl illést, amely időre a kö1g) il
lési h:rem már zsúfolásig me11lelt, részben 
az érdekeltekkel, részllen pedig a klváncsls· 
kodók tömegével. Az igazoló-választmány 
egymbután vett., tárgyillás alá a bcnyuildl 
fellebbezétekct. Ma6nin Adorján megválasz
tása ellen beadott felebbu:é~t az aláiró Lehel 
Antal, Letanócz~y Jánoli és Tóth Béla, idő
közben visszavonták és Igy az egyedUl ma· 
radi Csépány József felebbezését vették tár
gyalás alá. A felebbezés Ismerletése után 
kitUnl, hogy annak semmi néven nevezendő 
bonalaria nincs. A három pontban lls~zefog· 
Iaii felcbb: zésl okCik valam~nnyie alkalmat• 
lan ana, bugy Ma~rnin Adorján megválasz· 
tását megs<~mnislh;ék. Az igazoló válas:r.t· 
many határozatát nem hirdette kl, de a tár
gyalások során kitUnt, hogy a beadott fe· 
lebbezések r.em álljáK meg helyOket és Igy 
biztosra lchd venni, ho&Y a f~lebbezések el 
lesznek utasitva 

KUIOnosképen az V. kerUleli választás 
tl!lte v.Lsj4álat tar11yává az igazoló-választ
mány es komolyan mérkgelte a tanúvallo
másukat es at azokt.ól n;ftKállapltható he;y
zctel. Kétségtden, hogy a választás itt ls 
helyllenhilgyatik. Nem ismerjUk a bizottság 
azempuntjail, azonban, ha az elulasitás mel
ltll tog1olll allást, azt Cailk ht:lyeseljUk. A ke· 
rU1etet m\!g e11yszer kltenni egy •Jjabb, még
szenvedé!yebebll választás izgalmalnak, . nem 
lenne helyes lloloa. A szavazás titkos voll, 
tehát a f.lhotolt tdrorisztikus fdlépé1, a 
megves,tt·aetés vádJa csak a valószlnilségl& 
jutott, .1cm a bizonyilott tényeklg. 

Azt a goildolatot kivanjuk n)llvánosan 
leszOaeznl, mikép ne gundolta senki, mlnlha 
az elu•a: itó határozat azt jelentené, hogy 
mlnden ami azon a vála~ztáson tOrlént, hoay 
az meaengedell dolo&. A nyilvánosan el· 
hangzott tanuva.Joanáaokból meg lthet álla
pitanl, hogy mindkél részrOt merUIIek fel 
rnel( uem enge•:etl dolgok, amikel a ható
sá,oknak tiltani, OldOzni kell, amelyeknek 
elöfurdu:ását a jövőben meg kell akadályozni. 
Semmi sem vált kl nauobb Izgalmat a nép
ből, mintha azt látja, hoay a meg nfm en
gedett és tOtv<nytelen módszer eredménye· 
ket ér et, ha az laal&á&ot háttérbe lehet 
noritani. A többséiiÖI legy3zelni nem kel
lemes értés ugyan, de bele tud nyu11odnl a 
magyu ernber. Ha azonhan tgy választás· 
nil meg nem enaedett eazkOzOket használ
nak, az a szenvedélyek felkorbácsolására ~e
zet. Mea lehet állapítani, ho~ry az V. keru
letben mlndkét ré&Zröl tOrléntek kilen11ések, 
ezek azonban nfm voltak btfolyással a vá
luztás ert~dményére, tehát ko épen az il(az
sag: ervén)es a válautás. jövőre azonban 
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ele;ét ktll venni és tartózkodni kdl nem- J 

csak az etetéli ~s ltatástól, hatJem az Igér· 
getéscklől ls. A jövőbeo oem fog ártani, ha 
a szllvazatszellö kUidölls~gl elnökök aziKO
rtibban járnak el és már a válaszliskor jegy
zökönyvilt!g bélyegzik meg azt a pártot, amely 
erllszakoskodik, etet és itat, vagy kedvez
ményeket Igér. 

A rne11hozott határozatokat az igazoló· 
választrnány az érdekelteknek lrá~bau fo1da 
kikézbesittol és azt annak Idején közölni 
fogjuk. .... 

TDzoltók és meat6k m6kGdése. La
punk mA; hdyén emlékeztUnk meg lUzolló
ink kllzgytl.és~röl. É •i nniködé~ükről kl vona· 
tosan az al:ibbiakban számolunk b1·, Az el
mult évben 13 esetben vo1>ullak kl tlizhöz 
Tetllllit voll 2, belsől(iz 5, k~ménytliz 2, 
trágyat(iz 2 és videki tliz 2 Addig, amig a 
tlizesetek szám!! a régiekhez viszo:.yitva je
lentékenyen csökkent, a men llosz ályn;,k sok
kal több t.lt.lga akadt. A mt:ulök háromszáz· 
negyvea eselben igy .. kezlt'k embertársaik 
fájdalmát önzetlen Ul en) hiten l. Ezt n nagy 
számból ls látható, hOI!Y 111111den~cr kés:z.
Sél!gel állottak az emberi élet meg1Hetése és 
védélme céljából renddkt'zé•rt~. A tcstU!et 
ma 15 tisztel és 66 tUznhól tekint tagjának. 
Gyöngyös városa, a nehéz l[azdasilgi viszo
uyok dacára li, évi 1.800 P· t bocsáJI a Tes
tUlet rendelkezésére, ho11y saját a. yagi ere· 
jének a viszon1 ok h ;z mért segit ég.>re le· 
gyen. - A tisztujitó közgylil.!s a rtgi ve1.e· 
főséget és tisztikart vala~ztotla meg. Magnin 
Adorján esperes-plebános leli a fdü!l~ el ö· 
bizottság elnöke. Klein S. Herman, Dr. Kis 
Kálmán és Dr. Milkrán}i 0) u la pedill lisz-, 
teletbell paranc.;nokok lell~k. 

Vároli kGz&yDiés. Az ui képvistlÖ· 
testUitt holnap, Vhárnap t~rlra elsO r~n•les/1 

köz.gyUlését. A v. Sle r -·ez·. edé~i szabái)J en
delel szerint lnterpel!ációk r~nJes kö~gyli!é· 

sen terjesr.thetök elő. Igy tehát iiZ Ul kép•i
selőknek, felszólalbok keret~ben alkdlilluk 
lesz bemutatkoznl. 

A Somor-réti szenayvlztlsztltó vlzs
&álata A mult év nyarán a Mátrát járó tu
tbtakOzllns<g panasza fol)tán kl\zegésnég
Dgllleg meg\•ltsgálth a Horthy M1klós ne
vet viselö Slal'a·órium szennyvizdtNÖ be• 
rendezését s bZl klfLJgásolni valónak találták. 
A vizjrJgi engedély ki >dása fol) tán enkö· 
z»lt hatósági f.:IUivizlgálat pedig megállapl
tolla, hogy az rem Idei meg u enrledéfy. 
ben kikötölt fel.élel<knek s 1gy az nem 
mondllató ki feltilvizs!ó<llatnak, miért is lllros 
hltáridö alatt álalakitdndó. E tekintcttJ,·n több 
poni:JiiD van tlöirva a ml·gkivániatandó kel
lék, hOI!Y a mli a közewéuSéJ!:ÜIIYi követel• 
ményeknek nteKfelelö legyen. 

1\ JOieórai teL A Gyöngyösi Protes
táns Nők Szeretet E11yll!te f.:bruár hó l-én, 
szerdán, jót~~onyc~lti ténCCJI eg, bekötött 
teaestét r~nd••z ;~ Hungér1a te11newen A 
teajeKY ára l P 50 f. 

TANOGt N~PNEVEL~S' 
Le1ényegyletl kulturdélutAn. A 

gyöngyösi Ka!h, Lel(ény.·wylet január 22-én, 
vasárnap, székházának naaytermében élveze
te~ mUsorl tartott. Szavalatok, zeneszám, ma• 
gánjelenet és egyfelvonásosak szórakoztat:ák 
a m· ajeleat közönségd. A Legénytll/cl l 
nagyterme uufulásig megtelt az érdálödo · 
közönségr. l, ökik nagy éfvezettel és a sze-l 
rep!ö!c iránti ellsmerés~el hallgatlik a I!)'Or-

san ~:Ord! lő, szebiméi-nebb mUsorsdmokat. 
Novák Antal távozá~ával a Lcgényeg)lel ve
zetését Dr. Halmos iv\ihály vette ár, az ll 
feiOI(yelete és veutése mellttl folyt le a Le
tttlnyl'gylet egyik lt'&értékesebb kulturdl:lu
tán,a. 

Táncestély. A Gyöngyösi Kaszinó 
Egveslllel február hó 4-éD, szomhaton, e~te 
fél 9 órakor tartja mUsoros táncestély~! a 
Hungár-a szálló termei~ot. A mUsor kl-re
kben Ur. Hirlingné Ha1n~l Zs. L 'la opera
én~kesnö ls szerepeini fog . 

Ujdonságok 
Hdé!ozés. Öl'2in!e igazri'S2.vrt-1 

tel közöljük, hogy enderédy Balogh 
Istvánné nemes Niklay Margit januar 
hó 21-én, hosnú és sulyos szenvedes 
után elhalálozott. Balog Istv.in, a He
vesmegyei Gazdasági Egyesület titkára 
hitvesét gyászoljá a korán elhunyt fi. 
atal asszonyban. 

TQz. Január hó 25-in délután 6 
órakor az lndustria s~eszfözö Szövet
kezetben tüz ütött ki. A kivonult tűz
oltok a veszedelmesnek mutatkozó tü· 
zet megfeszített munkaval eloltottak. 
A kéménybe betpitett gerenda gyul
ladt ki, a tűz azonban a tisztviselö 
lakásolral is fenyerettc. 

Összeesett az utcán. Vas Borosi 

Lépre kerDit. A mult iv szep- József 42 éves földmives a Petöli San
tember havában Brichta Fennené fel· dor utcaban összeesett. Fejen szenve
jelentht telt, hogy albérlője, Bathó dett sulyos sérülést, úgy hogy Men
ls'ván j~szberényi napszimos, amig tóinknek a Közkórhatba kellett szal· 

ö a lakásból távol volt, a lakásban litani. 

talaiható összes in2'óságokkal köszö- Statérium helyett rende;; bl
nés nélkül meglépett. Brichtáné felje- róség. Megírtuk annair idejen, hogy 
lentését szamos hasonló panasz kö- Hdnka Kovacs József vetélytarsit két 
vette, a tettest azonban nem sikerült lövéssel a nvilt utcan lelötle. Az eset 
me~tala!ni. A gyöngyösi rendörségnek még a statárialis rendelet hatálya alatt 
e hél.-n sikerült Bathó István •ejtek töl'lent, azonb.m a tettes elmebeli ál-

lapotának megvizsgalau végett záros· 
h~lyél kinyomozni, és mintho&y szám· h.oll.aridö alatt neLn lehetelt a statária-
talau bün terhelte lelkét, letartóztatták l us birós.ag-ot összehívni. H.anka Kovács 
es átadtalt a rendörsé,.nek. József február hó 18-an ali birai eié, 

Elfogott tolvaj. A gyöngyösi 
allamrendö.rser elfogta és ártalmatlan
ná tette Fejes Andr~s 28 éves kőfa

ragó segédet, aki Sajószentpéterin egy 
mulatsilgról telikabátot, a Gajdóczky 
telepről pedig k fllönféle épület anya· 
gokat lopott. A lopáRokon kivül só
gorilt, Munkacsi Ferencet fegyverrel 
tamadta és fenyegette meg. Letartóz
tatisa utan átkisértették az ügyészsl'g-r 
hez. - Az államrendörség kapilány
sága ezuton is felhívla a háztulajdo
nosok figyeimét arra a szabAiyrende
letre, amely a"kapuajtók brzárását el
rendeli. A háztulajdonosok saját érde
kükben tartsák az utc .. a tókat zárva, 
mert ezáltal nemcsak a rendörség 
munkájat könnyifik mer, hanem ma
gukat is mentesitik a károsodástól. 

hogy tettéért feleljen, Az ügylsZség 
szándékos emberölés büntette miatt 
adott vadiratot. 

Betörés. Jan. 18-án este 6-7 
óra közt vakmerő betörési és l .. káski
fosztast hajtottak végre, eddig ismeret
len tettesek, az I. negyedben levő Z-1· 
lar• es V a g-ó Ferenc utca sarkán lakó 
Barna Ferenc borbélymcster ld kasa n. 
An,idön a házbeliek rövid idöre el
mentek hazulról, alku'ccsal tolvajok 
osontak be a lakasba ts minden ru
hanemüt, felsöruhat e3 fc!hérnemüt 
összeszedve, nyomtalanul eltávoztak, a 
hkást nyitva hagyva maguk utan.
Miutan nem eisö eset, hogy c var·os
részben betörcst, lopast köveltek el, 
kivanatos voln.ii, hogy rendör6rszemek 
jarnik be e helyeket is, éber~n ügyeíve 
va gy on biztonságra. 

··~·--····--··--·······1············& A HUNGÁRIABAN A HUNGÁRIABAN 
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Városi hirdetések 
Gyi'ngy!ls megy.·l város szárnvevöségétöl. 

165/sz.v. 19 3. 

Körrendelet : 
a k!l!adók kezeléiéről szóló hivatalos össze
állitás módosttása é1 ki~gészikse tárgyában. 

A m. kir. pér11llg1 m n iszternek 178.000-
1932 szám alatt ktbo~:lájlott körrendeletét 
az alábbiakban teszem közz<'. 

t. Az a tcrmt:sz.el~s sumély, aki flllyó l 
évi együlles~n keLdt kOz.adó tartoLásanaK 
egy vagy löob nqnedévi rés<~.lt:tét t:löre be
fiz.eti az elöro: i.Jdu;e ell mind<!n pcngöje 
után 'évi 6 százalékos kamatt~rolébbcn rés.t.e
sül éspedig ha a bdtzttés a hó el&O fdeben 
t!lrlént, a hó 16 napját11, na ptdill a beft- 1 
zett!s a hó má~o-.ik fd~•·eu tl•llcut, il b f- ' 
zet~st kövelő hó l napjától aL t:IOrt tizetcll 

MATRAVIDÉKI Hlllt.LAP 1933 ianuár ?.8 

na n rendszerint nem történhetik alzcsonyabb OIJT ALAN HIRDETÉS. 
vételáron, mint amilyen 11éklárat a második 
árvertsen a lrgtöbbel Igérőnek felajánlott. 

9 Ha a köz.tartozások miölt illat fog
lallatvtt le, a marhalevélre fel kell IOnterni 
:1zt, hogy az állat közadók fejében ldoglal
lalott és mllyen hecsértékben. A tulajdonos 

Barány Kárcly okl. b~nyam~rnök 
a Budapest Gyöngyösvárosi Szén
bánya Rt fels<amolás alatti cég· 
töf bérb'e vette a 

a kö 7tarlozások mlalt lefoglalt állatol sza- É K 1 T E R M E L É S 
badkézből értékesitheti azzal a feltétellel, SZ N 
hogy az eladási árak í 5 százalékát illetőleg, jogát 1 a termell!st ané!kül, ho ev u 
ha az állat a marhalevélen fdtUnlddt becs- üzem szüneteloe, már f. hó J6·áo mee-
tirtéken alul adötott el, a rrarhalevélbcn fel- kezdi. 
IUlilelett becsérték 
75 száz&lék~t hefiztlnl klltelesrk. Ha 
;.kár a tulajdono•, akár a vevő a v.;telárnak, 
Illetőleg ha ez ha r z nagyob h, a me' hale
vélen ft:ltlinttlttl bec· értHnek 75 százalé
kát a tulajdonos hlldartozásat javára befi•e
ti az él'at az érvét1Ve,it.~tl k!lzlartl,zásokra 
nézv!' a fo lllill ',g aló Í menle•lll. 

Megrenddések felvételt", utalviinyak 
kiadása a Hanisz-tér 2 uám alatt 8I 

emelet~n levö lroclahelyisigben, va1v 
könetl~nül a h or vámil törl~nik. (Stur
dokpart, Gajdóczkv tt&lacvár mc:llett.) 

Q,öng-ylls, 1933 jant,ár 14. A darabos szén ára há&hoz fuvarona P J·~O 
. M~tJvecLky sk. v. t zá,nvevő. Iparvállalatoknak külón tnged ll tn, t nyuJt. 

M!&llil!MmliiilBII.RIIIIMMiilM.IBIII8RIRnii111rDIII9 
negyedévi részlel belize;ési hatarn<pjáig, va- F 1 l l 
gyis • naptari évne11yed rnásu!lik havanak l g J B B m . 
15 napjáig. 

2. A 10 pe gőn aluii o,sltlltk után l 
elOfizetes eoel<!ben kamattérítésnek nincsen ---------- _ 
helye i 

3. Az tgy.!b köllarlo!6sokra leljesilelót ~ 

elöfizt:téseknél - hacsak cz.t a vonatkoz '.' 
kUiön törvények, illetőleg törvén} es rendel- ~ 

k~Lt~s·~l< kivetclesen meg neno <dlapitják - :i~: 
kamalléritésnek helye nincs, 

4. Az a természetes személy, aki adó
tartozását és pedig úgy az csttlcjitS hatralé-~ ~ 
kut, 1111111 a lol)ó évi elötrá~t novo.:mi.Jcr hó 
15-ig leljesen kiegyenhti, az a folyó évi tar-
toza~ára tényleg Ildizetcll lökcös~Hg 111áu ; 
3 szazalék kamalléritt:lll kap. l ~ 

5, Bármtly okból törtéul vioszauk sek- · ,. 
uél c~ak a fil.t:h:tt ös&zcK uta11 h:n)lt>g Ut!· r-

fizeldl kamatok lénthetök vissza. ~ 

Lapunk saját nyomdája, a 

"I\. U L T Ú R N Y O ivl D A" 
szerkesztősrgünk helyisé
gébe: Wachot1 Sándor-utca 
(T ó- u.) 18 sz. a lá költözött. 

eng~dni. Ha azonban a második árvt r~>en 
lett kgmagas11llb aJánl;d a tilrgy It n) il'~ts 
értékével nem áll arAnyban es rtmtllietO, 
hOKY a targy sz-badkézbOI keove.:őt>lltn er
t.!k~Mithetö, úgy azt nem kell a ltgiöiJI>tl 
i&érönek átenged n i. 

6 A végrehajtó a zál. gtárj.:)'Jk .t a ~ 
becsenek ~zerinl kiá.litJa és a lt:~:to_.bet igé- • 
rönck átengedi. , z et sO árveré~• n aznnhan t 
a becsérték háro'?ne!fyed~n atnl nemszalJad l ~ 
:~a~~~·er~:~:d:,·.~~~~be~a~,i~;~LÖ~setr:l~:~,d~~ l .. l ~ , SZ 8' p h!vt'tslbBn 
határnapon UjabO árver~~t kell ".'t!(ktsércinl o cs o a ron l 
am d) en a targyal a legtöbbel lj!trontk - l 1 
becsértekre való tekinlel nélkül - át ll he. 

Elvállal és készit bármily nyomdai munkát 
(röplapok, rneghivók, névjegyek stb. stb.) 

7. Jo.:állilol áll a l. özsé g i t l ól Já óságillik 
(váru~i ,zamvcvöségne•) a lefoglalt tárg;a
kat a tu 1jdonos bel~egyezésével árverésen 
ki. ül ls a lefoglalt in11óság be esért~ kének 
legalább háromnegyed reszéért szabadkézbOJ 
értékesiteni. 

8. Ha a második árverés r redményre 
m·m vezetett, a k!lzségl eiOij~r!'ság (városi 
>7~mvcvésél!) a tulajdonos btleegyezése nél
~ u. és a Leesértekre va>ó érté .. e,ités azon• 

l.---.-xl[~ If c::.$:=J ll c::e§JI e0=11~ v~'-'JI,. »] 

00 Apolló Mozgó ~ 
~ Smmb•t, i<m 28 ~j' i é'J ~ ó•:~,;·;; ~'d~' 3 5-7 Q Moko ~ 
~ fényes kisérő mllsor. ~ 
~IC8:1IDS?'J~DS?'l~C§:f!CI......--iJ 

aa~,ma81Rla8a!IIRaaa••••m~•as·••••--••,•••• 
HA EDDIG NEM VOL'l MEGELÉGEDVE NYOMTATVÁNYAIVAL: 

TEGYEN PRÓBARENDELÉST LAPUNK NYOMDÁJÁBAN! 
rmU~Ui1~~18UUiiJIJi~.';jJ;;'&IW.d&~~181W!I•:~---~~~~~~~~--WJIIIJllll'S!lll 

Nyomatdt a 1\ullur-llyo>nJoll:an, ()yi\;JKY0S1ln Nyomd .• vezetü: Sírna DAvid 
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