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MÁ TRA VI DÉK l HIRLAP 
ft.-!11, alpll'lllll•l, fiiiiJ-IIplntlál, IPIPIIJI á llldlllll blfllep. 

Szerkeazt6s~g ~~ kiadóhivatal : 

GJyGnryGs, Wachott Sindor-u. 18 az., hovi 
a lap szellemi r~az~re vonatkozó közlemé
ayek, el6flzetéal ~~ hirdetési dljak kDidendök. 

Pelel6s szerkeszt6 & ldad6 : 

Dr. K O S S A L A J O S 
llgyvéd. 

Az árvákért ! 
1916-ban törtint Kolozsvárott. Az 

crdilyi arisztokrácia ts ertelmislg a 
háború által sujtottak fcvára a kolozs
vári Nemzeti Szinházban hatalmas 
előadást rendezett. Az ciöadut hirde· 
tő, öles plak'lokon szertnyen húzó
clott meg az előadás egyik száma: 
Büvcszmutatványok. - Mic a többi 
sUmnál meg voltak jelölve a szcrcp• 
lök - a legkitűnöbb crdclyi nevek -, 
a Büvtszmutalv.inyok előadója neve 
hcly~n három csillag allott, annak ,c. 
Wül, hory az előadó nem akatta ma
lát mc1ncvczni. És ez a szerénycn 
mcrhuzóclö szám cgisz E.rdtly szcn
zaciója lett, mclyről hónapok, söt ivck 
mulva is bcsz~ltck, nemcsak aztrt, 
mcrt a mutatványok clőadój:l - ne
vezzük öt Három Csillarnak - sze· 
dületei technikájaval verte volna •kar
mclyik professzionista büvészt, hanem 
föle& aztrt, mcrt czckb~n a mutatva
nyokban azcJicm, I'ODOOJat ~~ mcrka. 
p6 bal váltocalták egymást. Hatott 
tcrmiszctcscn az is, AMIT Harom 
Csillac előadott, ele fölcc az hatott, 
AHOGYAN előadta, 

Három Csillac büdszi tuclomá
nyánalE e1y törcde~tt az elmult ~vck· 
ben CI'YilE IYöncyösi uriháznál bemu
tatta., Ak ill: olyan szcrcnc;stsck voltak, 
hoey láthatták az clöadaít, ma is cl· 
ra1adtatással beszélnek róla. 

Dc bcszlljünk a Gyöni'Yösi Jó
t~kony Nőcl'ylctröl. 

Ez aa inttzm~ny, mcly a fövő 
tvbc11 foafa ünnepelni fennállásának 
6Q. tvfordulófát, mcc~lapitás'lól kezd
vc nemcsak azt a ctlt szoll'&lfa, hory 
a benne tömörülö uri hölaycknck 
mcc~clfa a lchctö••l'•t a nöi crályck 
lcl'szcbbilrc, a f6ttkenylál' I'Yakorlá
ura, hanem azt is, ho1y ÖIIZClr6tö 
kapocs lci'Ycn a I'YÖnl'yósi női intcl
Uccncia tarfai között. Azok az uri
auzonyolr, akik mc1~rtcttik az össze
tartozásban, az CI'Ycsülesbcn való erőt, 
a Nóel'ylctbcn találtak CI'Ymáua, ez 
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az összctalalkozás álclist sugárzott az 
elhagyatottakra, s az eghz vármegyt
ben elismert sulyt biztositott az egye
sületnek, Visszacmlikezhetünk, hogy 
a Nöcgylet szokásos hi bálfa ese
mtoyszámba mcnt nemcsak Gyönryö• 
sön, hanem cctsz vármcgyibcn. A 
tisztikar, a hiv•talos vil.ág, a gentri 1 

az cgisz gyöngyösi i•tclmisig fortak 
ilssze, hogy egy egy ilyen bált fclccl· 
hetetlenné tegyenek. 

A haborús is a haború után kö
vetkező egyéb nyomorusigok, mint 
a társadalmi élet minclcn lcrtn, - a 
Gyöngyösi Jótékony Nöcgyletnel is 
ereztették hatásukat. Nagy szcrcncsét
lcnsél[ volt, hogy az crylct Reinharcit 
Rezső által haryomanyozott arvaháza 
az 1917. évi tüzvesz alkalmával ldgctt, 
s a telket kisajátitották. E.rös kéz s 
bizonyos mcrbzsig is kellett hozzá, 
hogy új árvaházat l~tcsitscnck, ele si
került: az epületet 1924-bcn nemcsak 
t~tő alá hoztak, ele át is adták hiva
tásának. Talan az az iclö volt az egy
let ftnykora. Azóta mintha lassan
lassan elernyedtek volna a Icikek ; a 
1azdasá1'i élet rettenetes nyomása leg
közvetlenebbül az asszonyokat irinti, 
hiszen nekfar kell a ptnzzel megesi· 
nalni azt a csodálatos zsonrlőrségct, 
hogy egy hóaapra eiig lerycn az, ami 
csak egy ftl hónapra lenne eiig. A hi
res gyöngyösi n6cgylcti balok cryrc 
szcrinycbb keretek köz~ azoruliair s 
lassacskán elmaradtak. • • 

Furcsa azt irni, ele mi ki mcrjük 
írni, hocy ezeknek a mulatsál'oknak a 
r~ci kcrctc.k kötött való feltámasztása 
hasznos, szüksii'CI ~~ a folföculctbcn 
azcrcplö uri családolmak is irdcke. A 
1111 m&I'I'Yözödisünk az, horv Maeyu
orsZál' nem veszhet cl addtc, m i l' 
c l n c m v c u t J o k l c l k a n k c t, 
ele clv~sz akkor, ha a lelkünket el
vesztettük. És ne tcss~k azt hinni, 
hon ez olyan frázis, amelynek egy 
mulatsanal kapcsolatban való han-

lqjalanik mlndan bila, szambatan. 

El6flzet~sl Arak: 
Egéa& évre P. 8• -. félévre P. 4•
Egyessdm ára 16 fillér. - Kapható mlnden 
dohánytözsdében. - Hirdetési díJak előre 
lizetendök. - Nyilttér Foronkint 1 pen16 
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roztatása nem hclyinvaló. A lelki el
escllsér, a lelki tcspecltsél fclrazasa, a 
magyar hit, a magyar öntudat erősi

tése reánk, matyarolrra ntzv: élet
halal kérdés. - E.zt a narv nrmzcti 
szempontot nem szabad soha szemünk 
elöl elveszteni, ennek a szempontnak 
érvényesülni kell mindcn politikai és 
társadalmi mcgmozclulásnál, érvényc
sülni kell akkor, midön a vtres ve
rejttkkel mcgszcrzdt fe:Ccte kenyérről 
na saó, ér-riaycsülai kell az ertsa hi-rata
los is aem hi .. atalos lt6zildbca is trdayc
sülaic kell mtr altkor is, ba evy eryszera 
mulatsárot readcaack. Aki ma a lelkeket a 
miacleaaapi tlet li:cscr .. el lOadjaiból ki tudja 
raraclai, ha csak kcvá lelket is 1 ha c1ak 
ewy estére is, aki a ma és holaap coalljait 
csak pár órira is cl tudja felejtetni, aa jót 
tc11, aanak muakája áldAsosan illfukcdik 
bele a D&II'Y acmacti feladatlt& : miadca cr6-
-rcl mcrrátolai a kitsirbeeltst, a maryar 
hitnek. a maii'Jar 6atudatDAk a lclkekb61 
-raló puutulasát. 

És aid< me~rueraik maguknak f'IY 
ked-re' este uórakoaásit l!a emltk~t, cay
úttal kcaytrkéhea juttatják aa árvákat, aki
ket a N4erylct istipol l 

F/\LÖCDERES 
Sdnal~as látni, ba valaki, leayen az 

nagy, vagy kicsi : dideree. 
Két n•KY emberi nyomorúsig van a 

fOidl!n, amelynek nagyságát, lelki romboló 
hatásat nem lehet szóval kifejezni, lelrási
hoz Iróloliból Om lő betll .et keresni : az •h
ség - a llidee l 

Maradtunk : a llideentl. Akinek a foga 
vacog, az rosszul érzi magát, nem találja a 
helyét, - nincs az aa erő batalom, hory 
figyeimét valamelyes komoly tárgyra . reA 
tudjuk irányitanl, - mondjuk : tartóaabban. 
-Erre a hoauú rz6Ura az~rt van az.Okaég, 
hogy legyen időnk indulatalakat hidezre 
tennil -

Tellit : tartósabban l PAr órán it "l 
Né1y-öt órin keresztDll 

Aki az els6 órAban érzi, hogy kelle
metlenül hQvlJs van, az a kOvetkez6 mdsu
dik órában már nem fog Ugyeini arra, hocy 
mit mondoltunk nekie - - s a harmadik 
órában el megy, nemc~ak a figyelmével, ha
nem a szájbal ts, panasz.kodnl : fdzom ll 

Moat teirjuk a helyzelklptl. 

. . -. 

. -·_:: ·-· .~·:. 
' ~ .. 

:f*-,:':: 
~~~- ~.·-. 
~:~/: -~~,.J 

;-·-:: ~"' 
'·i" .. -~~ 
·' , l . ... , .... 
;~: -~ ·. l 

l ·; 

....... 
. . 

'· '; . 
.. ,. . .. 

~ ·.·~-

.. -:·· ~ -·. 

..... 
.r~--. 

·t l . "'.- .. 
... ' ... \ 

.' ~ '· .. 

. _\. "•' •.. ..... " 
·-"~·.:,;-' ... 

.. -.. .. . ".. . . ' .. · ~ .·· . . ... 
4' • t.. 

..... 
• • ! .- . '. . .. ..... : 

-1.~ :· .· 

.. \. . . ' 
: ·,:_. ~ ... ·. 
, .... 
' * ... ... ~ . . . . . . ,· . ~ ·. 
..• ,'t 

.. '~ '. . . . 
... 

.... {.l ... 
. i 

~-~· _._·,:: .. 
.. ":. 

...... ..... 

.f> ••• 

• 4· .• 
J', •• , .. ' ..... 

l, r •> • 
f • ""J;~.- . . ... 

' ~ '.'\.~ -~ • ......... ~ ~ .• • fl 



2 MÁ TRAVIDÉK':.!I..!H:.!.!I:!:R:.::L::,:A::,P ____________ ~I933 fehrullr 4 

Egv c>omó tanlrvár1y fa mél{ a ta
nilóni!, Valamennyi~n téli kabátban l Nem 
u utcin, nem is a jégpályán, még ródlizol 
sem Indullak l 

Valameanylen : egy tanteremben l -
tanulni akartak. · 

HolY keszi)Ot bliztak-e, nem fontos l 
Hogy f•ztak : a:r. Igen l Az is lényeges, 

hogy kllldOttség ment : a fQtés - vagy a 
hazakQid~s józan megfontolás érdekében. 

A:r. idiljárásjelentés 2-3 fok hideget 
jeltett ll - Árnyékban is ll l 

A kllldOttsfg - lehQive tért vissza az· 
ul, hogy : .odakiut sincs hideg•. 

Mindenki maradt a helyén, -a tanitó
nO ls, a tamtványok is - - csak a kabá· 
tol n e m vetették le, mert a .blJtcr•(?) meg
állapitb .hidegen• hangLó ereje - a tan
terem h6mériljének higganyoszlopát nem 
ambicionálta a magasabb számoszlopok felé. 

Végre, d. u. fél egy órakor, a kOidOtl· 
ségel előbb el utasiló vezetil: leereszkedett 

klc,;l nOvend~kel kOréhe, - - s be ml!itóz· 
tatván fáradni a .hovosnek• mondotl taote
remhe, - - megállapltotta : .111 ténylea 
hideg ven• - - l!s keayesen elerentette 
a tanterembelleket ll 

Tanitónilt - tanitványokat, a aatda· 
dtl ismétlő Iskola egyik oszt"yából, 

Lehet pedagógiai szempont a testedzis, 
de ehez nem járulék a lill kabdt l Lahet 
nevelési alaptan - elgondolás : lássuk, ki 
ledny ) a•ton l ••• lehet elnézni a hőmérő 
fokalt - - csak egyet nem lehet : 

Növendékeket hideg tanteremben órá
klg tartani. 

E~t nem kiv•~1ja sem a tananyar, sem 
a buzgalom, sem az eredmény sikere, még 
kevésbbé a gondnoksig vagy a felettes ha
tó&ál( - avagy véKDI a józan hygenia. -
De tiltja a pedae1gla és az emberi belátb. 
Tanulmányi és emberi nempontból l 

Vajjon melylk szempontot kellene egy 
kicsit : felme/egiten i? .................................................................. 

Szép szó -- vagy szigor 
A Kath. Legényegylet diszterm.!ben 

f.:bruár hó 2-án mllaoros előadáMnak vollunk 
elvezöJ. Nem egyedül az eUiadb maaas 
uinvo.111la aoja a tollat· kezllnkl'e, hanem 
a Levenlék azon uép é's megkapó gondo
lat~. hogy mar februárban felkéSLülnek ahoz, 
hogy JOVÖ Karác:.ooykor a reászoruló és 
ullkséget szenvedö leventetársaiknak segit· 
séaére tudjanak sittni, a· mllsoros délután 
tiszta jövedelmének fdhaszoilásAval. 

A jószivllség, miot tulajdoos•g, ritkán 
szDietik az emberrel, arra nevelol ktll. Ezt 
az érzést fiatalou bele kell oltani a:r. lf1u
ságba, mert az emberi Onzb erc'lsebb és 
hatalma&abb, miot bármi más. A Leventék 
vezelől helyesen fogják fel hivati&ukat, ami
kor a le&ti erő és Dllyesség fejl.:szté&e mel
letr, a lelkiekre ls figyelemmel vannak és 
ar. elmult Karácsonykor llletmutatták az 
irAoyt, hogy Leventélnknek merre kell ha· 
lad ni. 

A Leventék mDsoros délutánia erkOI· 
calleg teljea eredméo1yel vétzödOII, a sze· 
repi611 valamennyie jól megállta helyét és 
arallAk a tapsokat. IllY van ez helyen ! A 
példa radadós. E jó Irányba elindult fiata
lokat bizonyara a lObbi ls liOvetni fo&Ja. 

S.r lga:r.uok lenne, hogy a példa ra
tad6s. Bár Igazunk lenne, hogy a Leventék 
s:r.ép sz.ámmal mOkOdö, eredményeket fel
mutató csapata meilé csatlakozo.tnak mlnd
azok, akik a ltvente Intézményt ma még 
nern fogják fd teljes komolysá111al. 

Még mindég akadnak s:r.Amosan, akik 
a teaigyakorJási órákat olyan kénys:r.ernek 
tekintik, amely re.tjok né:r.ve nem a testi és 
s&elleml IJI0vd6dés elömozdltását célozza, 
banern fOIOaleges, nekik érdektelen ld6pocsé
ko16snak. A városi teatneveléal vezető s:r.o· 
moruan tapasztalja, ho&J a ayakorló órák 
lassanként elnt!ptelenednek, de s:r.aporodnak 
az utcai c~oavargasok, korcsmázálok és ve• 
rekedések. A nemtOröJOm&él oly tniKlll 
fokra kezd emelkedni, hogy a fenyliO blln· 
tetések sem tudják a mulas:r.tó leventéket 
jobb belátAara birni. 

A leventekOtelesek az016i, gyámjai és 
munkaadól, akkor, anllkor nem tOröduek, 

VJI!IY nem elégKé tOrödnek a fellleyeletOk 
alá tartozó· leventekOtelestk magatartá~ával 

~~ leveole·kOtelezettségOk pontos betartásá
val, sulyos elbirálás alá eső vétket követnek 
el a magyarság, a maKyar Haza etlen. 

A mai!Yar Hazának testben erős, lé
lekben nemes fiataisiara van uDks~re, tnPrt 
ezeknek az Ifjaknak százai és ezrei les:r.nek 
majdan azok, akik muokájokkal, életilkkel 
és vérilkkel teremtik mea a levente jelsz.ót : 
.SLebb jOvöt•. 

A lzlllöknek és muokaadókoak tehát 
erkOicsi kO!eles&éRilk odahatni, hogy fialuk 
a l'!vente intézményt megszeretve és me11· 
kedvel ve, célját és rendeltetését jól megértve, 
uem k~nyszerb61, hanem lelkesedésb61 járja· 
nak el pontosan az oktató órákra. - Nem 
hisszük, me& t kizártoak tartjuk, hogy a azOI6 
vagy munkeadó nem tudna hatni a fiatal· 
ségra, a legnemesebb nevelő tszkl!zzel : a 
szép szóvat, 

Ha azon"'an a szt'p szó nem használ, 
ám jOjjGn a leKteljesebb s·lgor. Kiméletlen 
bDntetéae mindar.oknak a saOIOknek, gyá
moknak éa munkaadóknak, akik leventekO· 
teles fi;dkat, alkalmazottaikat bármi oknál 
f•ll{\'1 nem kOlrllk, vagy visazatartják a:r. ok· 
taró órákról. o~ nemcsak a szOIGknek, a 
Leventének is éreznie kell a torvény nigo· 
rát, ha nt:m tudja, vagy nem akarja követni 
ar.oknalr a derék és mlnd~n megbeceOiésre 
méltó tllrniknak a példáját, akik mllsoros 
délutániokon mutallák be, hogy a levente 
lnt~zmény lelket, szivet nemesi!, testileg fej
leazt 1 az értelmet csiazolja. Oromkl!nn)tGI 
nedves uOiöi szemel, a metelétedéstöl boJ
dor anyai arcokat flayeltOnk mer a Leven
ték mlaoroa elöadbán, ami azt mutatja, hory 
a a:r.OIG la OrDI, ha ayermeke halad és mO· 
veiGdlk. 

Ezeket a azOlöket •• azokat a leven
téket ill1tjuk Itt nyilvánosan példiképOl mlnd
azoknak, akik a Lev~nte nemes, a magyar
sár sr.empontjából f.:Jntos Intézményét még 
nem értették meg, hogy a jó példa vonz6· 
ereje hárit•a el fejOk felol a tGrvl!nyben Irt 
bllutetéaek BZIRorát, amelynek alkalmazálil 
követeljük la. De ezt merelö:r.Gen van eay 
ló tanácsunk : tessék hallaatnl a adp a:r.óral 

A szép szóban ott rejlik a: Szebb jllvöl 

MEGYEI ÉS VÁROSI 

~HIREK~ 
Mlt végzett 

a városi közgyíilés 
A mult vasárnap és hW6n tartot rend· 

kivilli képviselölestil e1i gyQ és interpellácl· 
öliban tlég szerény voll. Ctiak 3 fdszólalás 
hangzolt el, de aonil kiadótilbbak voltak. 
Lehotal János a villany és vlzdijak leszál· 
litása érdekében, Dr. Hurovitz Alfré~ a Spe· 
yer-kOicsOoOk karnallerheinek csOkkenlése 
iránt teendő lépések llg) ében, Varga Mikl6s 
a mátral lldDiöházak épitkezéseinél gyöng}Öii 
szárrnazásu épltöanyagok felhas.oálasa és 
IYöngyOsl munká~c k alkalmazélia érdekében 
interpelláltak. Az elsO OsudD~g a második
kal, mert a viz- t':s villanydijak magassága 
fllgg a ~Ozmllv•kel terhelő Spey<r-kOicsOnOk 
sulyos aunuitátil szolgált~tauiból. Ennek 
liOnnyitése érdekt ben felrr a város a pénz· 
Og)i kormányhoz. Miothogy Eger! is és máa 
magyar várost t:lvbelhetetlenlll nyom ezen· 
eayesitetten felvett kOlcsOn, felkéri e viro~ok 
országgyQiésl képv!se-löit, hogy egyDllesen 
járjanak el az ll&Y kedv~zö megold.tsa ér· 
dek~ben. - A harmadik iaterpelláclóra pe· 
dig azt válaszolta a polgármester, hogy sze
mélyes befolyásával oda fog hatni, hogy a 
ayonayosiek kivánságát, mely a város ~é

széröl a telek-ela..tásl szerződésekben ls kl 
van kOtve, épittetők honorálják. 

Ezután az elnök, előterjes:r.~s kere-t6-
ben néhány kil;ebD funtosság6 tArgyal lUzOtt 
kr a hétföl folytatólagos ayaJés napirendj•re. 

A tárgysorozat kapcsán be lett jelent· 
ve, hogy a virilisl névjegyzék szerint három 
jogosult jrleotell be megbizoltat és pedil 
Or. Ebriich Ernőné, Sdntó l Géza és ozv 
báró Wildburg Art6rné, akik Dr. Bálint 
Miklóst, Polgir l~tváDI és báró Wlldburr 
Sándort biztAk meg vlrilisi joguk &Jikor
lásav!ll. 

A testaeve:ési bbottságot ujra megvá
lasztották es pedig a képviselötestllltt ré
széről Szabó Járót, Toldi Józsefet és Varaa 
Miklóst; a főispán által tortén6 klnevezésre 
javasialba hoztik Dr. Kossa Lajost, StHJer 
Kálmánt és Dr. Willner Sándort. 

A mAtrafllredi vendéglől és azAilodAl 
Tu ·hten jenőnek adt-k bérbe 6 évre, évi 
800 P bér ellenében. - A csendőrlaktanya 
kibövitését 2 1>33 P költséagel eszkllzli. 

LÉOY OTT! 
A Gyöngyösi Jót~lrony Nc5-
cnlct február 28-án tartja 
m~g hl mulataáeát. LAza• 
ktazülGd~a f()lylk. A gyöa
työai közönatg olyat fog 
latnl, ami kcvcaeknck ada
Iott meg ebben az orldgbaa: 

Három calllag Gyöngyöanck 
adja azt, amit .,16-ban Ko
lozavirnak ta cgtaz Brd~lynck adott. 

Kiváncai vagy ? l 
Gyere cll 
Árvákat Icptell 
•.• azcmtlytt: mecismered 1 
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A Gyöngyösi Föegyházl l!nekkarnak 
50 éves jubl.eumára 300 pengöt adományoz. 

A Takarékpénztár EKyesu:ettöl a kete
lésében lévő Brakk-ház udvari épUie:tében 
bérelt adóvéarehajrási zálograktArra vonat
kozó szerzódést elfogadta. 

A borfogyasztási adó leszállitása foly
tán támadt költsé~rvr.tési hiány fedezésére a 
közséai pótadó 10 százalékos felemelését 
moodotta kl. 

Az érsekföldi fOidrnf 1rmes bérlöknek a 
hAiraiékos bérek rende2.ésére IdOhaladék 
kedvezményt adott, 1931/2 gazdas6gl évtc'll 
pedi& 25 százalékos bérengedményt. Azun 
réal bérlllket azonban, akik eddig egyálla
lAo nem fizettek, kimozdiihatja a bérlelbc'll. 

A szabadkézbc'll, árveré'! utján kiadott 
városi szölö és egyén mezögazdasági földek 
bérelt a f, évre is 40 százalekkal csö ken
tette. -

Az utcák elnevezéséről szóló szabály
rendeletet módositotta ujonnan nyituti utcák 
felvételével és a Német·u'cát TOrOk Kálmán• 
Uliának nevede el. 

Ezeken kivál még tö~'b kisebb Ugy 
kerDit elintézés alá • .... 

ÁllatlSsszelrás. A földmive'ésU&yi ml· 
ulszter rende:lkezése folytán a jövő hó folya
mán kell elilközölnl a szokásos évi haszon
állatOsszeirást. ll(y az összeio ásba felvetndc'l: 
a Izavasmarha (bivaly), lü, sertés, JUh, aza
már, Oszvér, kecske. Az összeirás elsösor· 
ban a legelöszUkséglet szempontjából szUk· 
séges, mert ezzel kapcsolatban az ls össze
tráll nyer, hogy kellő meunyiségfi és kldé
liiÖ legelő áll-e a talált állalállomény részere 
rendelkezésre. Azonkivül statiszt.ka; s állat
eaélnégUayi célból ls szUkség van az ada
tokra, De nem hasz.nálhatók fel adókivetés 
céljára. 

E11 monstre rendelet Az állategész
ségi törvény, az 1928. évi XIX. tc. végreltaj
Asa tánában kiadta a föhlmivelésUgyl ml
niszter rende!etét. Száma kcre«en 100.000-
1932. A Budapesti Közlöny tanuár 28-i szá
ma mellett jelent m~g e uodelet. Terjedel
measége nagyobb rniut egy fővárosi napioap 
karácsunyi szá111a. Hogy fllgalmunk legyen 
a méreteirc'll Itt közöljük : 180 oldal, oldal· 
nal(yság 1218 néll~lelceut mé1er, l oldalon 
birom hasáb<~an 270 scr VJn, l sorban fO 
belfi, iMY tehát ö~stesen közel 2 millló be
tfiböl áll. KintdésUIC a nyomdiszoknak szt.• 
mottevO tt!ll lnsé11rnunkát adutt, ha Ullfyan 
abba ment. Most már c ak az van háíra, 
hogy a kUiönféle közigazgalábi szervck átta
nu .. náuyozzák a 615 §·ból alló rendelt:tet, 
melyhez 6Y minta is van mOillékelve. Az át
tanulmányozésra van Ide'!, merl a rendelet 
csak április l-én lép ~letbe. Az lnfluenzás 
Alilitorvosok és e11yéb tisztviselök praktoku
aan; használhalták ftl azt az ldc'lt, amit ágy
ban kell tölteniok. 

Terjessza lapunkat! 

MÁTRAVIDÉKI HIRLAP 

TANOGt N~PNEVEL~SI 
Megérdemelt kitüntetés 

A Kaplsztrén jánoaról elnevezett ferenc· 
rendi tartomány január hó 26-án a budai 
zirdában tartulla fo! jves tanácskozását. Ezen 
a gyfilésen P. Hermann Hermenegildet tar
tományörré válan!utlák. - Ezzel a válasz
tással városunk l gyik közéleti munkása nyert~ 
el fáradozásalnak és munkájának elismeré· 
sét. A szó hatalmaval, a toll er~jével s a 
tettek sorozatával szaigáita a 11alláson fel
épUic'l hazafias magyar kulturát, s most, mi
dc'ln mt"gválasztása alkalmával egyDit OrUiü .k l 
az örvendezőkkel, megállapithatjuk, hogy a . 
kitUntetil megbizás é•dcrnest:bo ~~~yéunek.l 
nem ls juthatott volna. 

A OJAK. tancmulatsága. A Gyön
gyösi Atlétikai KIL.b e hó ll-én tartja szo· 
kásos farsangi mulat.ágál - A mulatságut 
mUsoroa est vezeti be, me ly L á nt nagy az 
érdeklődés. 

3 

MDsoros tea d~Jutén. A RYöng}ö·i 
közp áll. el Isk. Szt. Margit és Szt, Pal 
•zlvgárdistái február hó 2-án igen aikerUit 
előadást rendeztek, amelyet tea követett. A
mint •·gy hflven kis mUvész mindrnike a 
közp. Isk. növendékeibOI kerUli kl. A ucbb
nél-szebb mUsorszámot f, Isorolni leheletlen, 
elity el{éez lap kevés volna méltatásukra. -
D~s~o Bözsi, Panker Márla és Makrányi 
Lehel viiték el a győzelem pálmiját, n>ert 
e három csöppség 11erep:ése aratta a leg
töb) tapsot. 

Hevesmégye nagyobb helys~gel né
pessége. Hivlllialusan közzélette a Központi 
Statoszukai Hivatal a népesebb városok és 
kl\uégek 1930 évi népszámlálási eredmé
nyét. Ebtlől közöi.Uk a 10000 léleknél népe
sehh hl ves me11yei helységek lakoliainak a 
számát. EI{H város 30.424, GyönKyös város 
21.~81, Hatvan nanköz>ég 15 380, Jászárc.k
>zall.as uagyköz,;ég 13.,80, H~vl!s nagyköz· 
sé~r 10.124, TiszalUred 10.103 lakossal bir. 

Ujdonságok 
Személy! hir. Török Kalmá a 

prépost-kanonok, varasunk volt pr~
post·plebánosa es országgyülbi kép
viselöje vasárnap városunkba ~rkezik. 
A Föegyházi Énekkar 50 éves jueile
uma alkalmával Ö mondja a dinköz
eyülés ünnepi beszéd~t. 

Hamis pénz a blróságon;P•sz
tor János aba!ari lakoz a gyöngyösi 
jarasbiróság teiC:Ckönyvi osztályanal/ 
e2y hiteles kivonatert hamis 5 P-sd , 
fizetett. A jól sikerült hamisitványt l 
felösmerték ts megindult az eljaras l 
annak megallo~pit•. sa végett, hogy Pau-~ 
tor János honnan jutelt.l ihamispénz
hez. A nyomozas kiterjed arra is, . 
hory nincs·e több ilyen pénz Pasztor 
Jánosnál. 

To:vaj munkané'kOii. ~agy 
Tibor cukraszsegéd panaszt tett a l 
rendőrségen, hogy amikor munkake
res~s c~ljaból Hatvanon keresztül -
Gyöngyösre vandorolr, ú•közben ösz
szeösmerkedett Lahóczki Kalman mun
kan~lküli asztalossetéddel. Gyöngyö· 
sön az egesz ~ azakat az utcán baran
gelva töltöttek, Nagy Tibor a korab
ban elfogyasztott bortól rbzeg · lett, 
Lehóczky pedig ezt az állkpotát .ki
használva, k~zi táskájával, amely-ben 
összes ingóságait tartotta, löle meg· 
azökött. - A rendörs~g az ismeretlen 
helyre távozott Lehóczki Kálm•n el-

len nyomozó levelet bocsajtott ki ts 
mindent elkövet kézrekerit~sére. 

EUogott z~ebtolvaj. Az állam
rendörsér gyöngyösi kapilánysága egy 
ves~eddmes zsebtolvajt tett a napok 
b.m artalmatlanna. Virag Sancloo: ti• 
szalürcdi lakos, aki lopasert már vagy 
hatszor volt büntetve, az országos va
sar alkalmaval több egyénnek a zse
bebe nyul·, mig Rigó Sandorné ellen 
megkislrelt lopason rajta vesztett, 
merl a Rigó né meliett álló SzaJai Endre 
a zseb:o.vajt megragadta és atadta az 
örszemes rendőrnek. Mm1hogy lelten 
érlek, allandó fogl.lkozasa cs lakhelye 
pedig nincs, letartóztatlak b az e.:•i 
ügytuséghez állciserlelle.{, 

Lépre kerDtt. Nagy Jozsefn~ 
sz. Nagy Maria szeme:ye nem isn•e
rellen a rendorség elölt, merl nemcsak 
lopeserr, hanem rablasért is volt már 
jogerösen elítélve. Legutóbb Palócz 
]ózsefne gyönryösi lakos zsebét akarta 
megdézsmalni, a pénztarcajal már ki 

is emellt, azob•n Nagy Jozsefne tar
majara az elösierö rendörörszem el
fogta. Nagy Józsefné az elemeit pénz
tareal a foldre dobta és hogy ne ve
"yék ~szre, rálép.etr. A tetten ért tol
vajt álkisértetlék az ügyészségre, any
nyival inkabb, 111ert december végen 
elkövetett cselúmtnye miatt, ugy is 
eijaras v.&u ellene. ................................... 

A HUNGARIÁBAN 

• FEBR. 28-ÁN 

• A HUNGÁRIABAN 
• v 
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Városi hirdatések 
7,'kl. 1933. 

Tárgy: Gyöngyös város közön• 
sége és ~ltéz Gazsi Márton köz· 
tisztasági vállalkozó köz611 kOlölt 
vállalkozási szerzö~ésbOI fc~lyó 

intézkedések. 

Hirdetmény 

Gyöngyös megyel viiros lakosságának 
tudomjRára hozom, hogy a város 1933 jan.\ 
l-tOl kezdOdO.eg vitéz Gazsi Márton köz- 1 

ti~z.tasagl vállalkozóval kötött szerzt'!dést az 
1

, 

Urszékek tartalmának, pöcegödrök és a házi 
személnek k1hordására. G·> ön11yös város le- . 
rületéu tehát nevezett jogosult Ils köteles j 

ezen munkálatok végzésére a következő fel- . 
számith., tó dl jak mellett : ! 

I. A város beépitett területén : l 
a) Az Urszékek és pöcegiidrök tarlal- ; 

mának kihordásáért minden megkezdett laj- i 
tért 6 P. 

b) Ha a kocsival az Orszék, illetve pö
cegödör mellé .\llni nem lehet, lajtonként 7 
pen gO. 

c) Callrepedések megs. llntetéséért, Ulö
k~k leszertléséért és vi~szahelyezéséért, be
boltozott gödör megnyitásáért és elzárásátirt 
félóránként külön 50 fillér, minden megkez
dett félóra számitva. 

d) Ha az árnyékszék, pöct·g1ldör ki· 
tisztitásánál vállalkozó csáká•1yt és ásól 
kénytelen hasznélni az anyag keménysége 
miatl, ugy lajtonként 8 P szárnilható fel. 

11. Mátrafüreden az l. alatti dtjak más
félszerese. 

111. Egyéb kOlterületen a ll. alalll dljak 
és eun felül a vámtól megtell ut mlnden 
megkezdtit kilomét~re után 50 fill. az út 
oda-vissza sdmitva. 

Figyslsm l 
-

Lapttnk saját nyomdája, a 

" 
K U L T Ú R N Y O [\r1 D A" 

szerkesztöségünk helyisé-
gébe: Wachot1 Sándor-utca 
(Tó· u.) 18 sz. alá költözött. 
Elvállal és készit bármily nyomdai munkát 
(röplapok, meghivók, névjegyek stb. stb.) 

olcsó áron. szBp kivitslbsn. 
........ 1.1 1_1111 1·······-~a····l'lUJ. 

DIJT ALAN HIRDETÉS. 
Bárány Károly okl. hányamirnők l Megrendelések felvétele, utalványok 

B ci G .. .. · · S é kiadása a Hani·z-tér 2 szám a'a•t u 
a u apesl- yo~gyosvarosl. z n- emeld~n feví irodabelyiii!Rben, vaev 
bánya Rt felszamolás alath cég· köndlenül a b!nvánál tört~nik. (S1ur· 
töl bérbe vette a dokpart, Gajdéczky téglalvár mellett.) 

SZ ÉN KITERMELÉS 
jo1át 1 a termellat anélkül, ho11v az 
6aem saünetelne, január hó J6-án mell
kcadette 

A darabos uén ba házhoz fuvarozva P J·20 
Iparvállalatoknak külön POlled nén} t D}'Ujt. 

lc::e::»l 
Háziszemét kihordása a ködisztasági I.......-,.Jf'Ciji1_,. ___ 1c;::e::.flc:::e=;IIE$>1Da\)(.;~~~e:8-==-tl 

telepre szabad egyezkedés tárg)át képezi ---L~'- .. .. 
mindaddil, mig a város a házi szemé! ki-
hordását külön szabályrendelettel nem sza-
bályozza. 

Vitéz Gazsi Márton köztisztasági vál· 
lalkazó lakisa és a llöztisztaságl telep a 

vároal gyepmesteri telepen, tlletve mellette S f á 4 5 7 g ó k á 1 b i 5 · 3 5 7 9 c:'rakor 

~~:~h~!~~~!:~:~~~n nae~~~~~~zt~:~~bb~~~ek:;; ~~ ~:~:p::ut:n -é~r;á-si :i~~~1t5 :;~t~r~;~~~;ze~~áció : ~ 
kapcsolatos beJelentések, klvánsáaok, a vA· J 
roal rendészeti htva!11!nál is e16terjeszthet0k. 

GyOngyös, 1933. jan. 3. E b •• t · U 
~~~~!.~~~ " 1!1 er, vagy szornye eg 

~ "'"'"'''" ''""'~!''""" "'''"'· ~ 

eredményesek! ~ Fényes kiséri! mllsor. ~ 
Hirdessen ! ! ~la+fln:?IJDa\J(EE]DS?(ll!!i!JiiEI 

Hirdetéseink 

........ , ........................ .. 
HA EDDIG NEM VOLT MEGELÉGEDVE NYOMTATVÁNYAIVAL: 

TEGYEN PRÓBARENDELÉST LAPUNK NYOMDÁ.JÁBAN ! ... , ............................ , .. 
Nyomatuti a Kultur·n}umJ:iban, GyöngyOsln. Nyomdavezető: Sima Dávid 
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