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MÁ TRA VI DÉK l HIRLAP 
T6rsadalmi, szípirodalmi, tanDaJ-nípnBvalhi, ipaPIIJi es gazdasagi hBfil~p. 

Szerkesztc5ség és kiadóhivatal : 
Gyöngyös, Wachott Sándor-u. 18 sz., hová 
a lap szellemi részére vonatkozó közl~mé
ayek, elc5flzetésl és hirdetési dljak kOldi!IHiök. 

FeleiGs szerkeszt6 és kiadó : 

Dr. K O S S A L A J O S 
Ogyvéd. 

Az érdem megbecsülése 
Gyöngyös vbos képviselötestü-l 

lete egyhangú lelkesedéssel hozott egy 
hatarozatot, amely azerint a varos 
enik utcaját Török K.almán nevéről 
rendeli nevezni. 

Ez a határo 'tat T örök Kálmán 
távozása után két ev1izeddel később 

azületett meg, ezen egyhangú határozat
tól tehát távol áll a személyes össze
köttetésnek megazokott befolyasa ts 
kizárólag a kiérdemelt megbecsülés 
eredménye. - A határozat indokolasa 
ékesen beszél : 

"A kepviselötestület az eddigi Né
met utcát a város ecvkori nagynevü, 
nacyszivü, felejthetetlen volt plébano
aának és orszáegyülési képviselöjenek; 
Török Kálmánnak nevtvel rendelte 
mecjelölni, hocv a jelenleg e!ö e-ene
ráció elölt az iranta érzett nagyrabc
csülését, háláját, szeretctd ezzel is ki
fejezze, az eljövenclö nemzeelékek előtt 

pedi& az G azemelyet és müködését 
lllinclen időkre kOvetendö, buzdító 
például állitsa fel 1 necsak a varos 
pole-arai, hanem a GyOnrvösön az idők 
f11lyamán majdan mee-forduló összes 
idee-enek elölt is fennen hirclesu, hocv 
ime, ilyen megbcciülcaben van resze 
a hálaa közönstg resz~röl annak a fér
fiunalr, aki egész C1clét, minclen ere· 
jét, tehetsécit önzetlenül, szinte Onfel· 
alctozóan lelkes kitartassal a közünek 
szol&álatába állitotta ; a képviselötes
tület ezúton is demonstralni kivauta, 
hou ime ilyen kitüntetés jár annak, 
aki mcssze kimagasló papi és polgari 
cdnyeivel tünclökö.t a varos közéleté
ben : plébánosi minöségtben mint a 
hivek faradhatatlan jó pásztora, pol
cári minöstgben pedi& mint a lakos
sac szeretö atyja, bblcs tanac:sadója, 
hatalmas lámasza és pártfogója, éspe
di& nemcuic a városi, varmegyei fo-. 
rumok elött, han-=m a nagyvonalú ál
lamférfiúi, a befolyásos orsz•e-evülési 
képviselö közbenjárasaval a kormoany
hatósArok s az orsz.auyülés szine elött 

.. 

is; a képviselötestület e~ úton is hó
dolni kivánt azon jeles lérfiú narysá
ga elött, aki mas helyre, magasabb 
meltóságba törlent elhívatása után sem 
sz.:Citotta mer volt híveivel, a város 
lakossagaval a bensösée-es kapcsolatot, 
hanem ünnepélyes igéretéhez képest 
azt most is híven s egyre meRhatóbb l 
módon .ap_olja s szinte örömmel racad 
meg mmoen alkalmat s fogad el min
drn meghivast, hogy Gyöngyösre, 
köztnk - haza - jöhessen. Török 
Kalman sorozatos nagy érdemeinek 
dtcsöiltséte azért tartotta ·a ktpvisclö-1 
testület a le&•lkalmasabb módnak az 
utca elnevezéstt, mcrt ennek tartalma 
nem szünik mee- soha, ennek érvénye 
nem szall sírba a rövid emberi élettel, 
hanem a szauclokra azóló, szembe
tünö, a belső érzht külsöleg is impo
nálóan vilszarükrözö, soha cl nem 
h•lváuyuló megörökítélt jelent. S azért 
,clölte mer a Német·ulcal az ö nevé
vel, mert ennek enik végén a Kato
likus Legényegylet, plebanosi egyh.azi 
elnöki áldasos tevékenységének egyik 
jc:Jiegzetes katolikus inttzménye foglal 
helyet, másik v~ge pedig a Buze-térre, 
(Kohary-körútra) arra a palotara, an
nak a Borszövetkezetnek az épüietére 
torkolik, amelysek mega!. piláuban 
oroszlanrésze volt, ameiy ee-y hatal
mas, az orszagban parját ritkító intéz
mény, tehat uról te11z ékesen szóló 
tanúságot, hory ö mint polflár köz
e-azdaaagi tiren, a borériédesítés felvi
rae-oztatasa érclekeben is maradandó 
emléket állitott macának Gyöngyös 
varos szölökulturával fo,lalkozó raz
daközöndge elött." 

A minteu két évtizecl távlatából 
nhett közeleli szereplésnek, az érdem 
megbecsülesének határozataként sz<ile· 
tett mec az utca elkeresztelése és az 
enhanguiag meghozott határozatnak, 
fentebb közölt indokolása. Az erv
hancusácból és az indokolásból me
lee szeretet árad Török K~lmán felé. 

MBg)BIBnik mindBn hetBn, szombataa. 

Elc5flzetésl árak: 
Egész évre P. 8• -. félévre P. 4·
Egyesszám ára 16 fillér, - Kapható mlnden 
dohánytözsdébt>n. - Hirdetési dijak eiOre 
lizetendök. Nyilttér soronkint l pcnal 

U!yan szeretetl, ameiy az idök mulá
saval nem vesztett öszinteségtból és 
melee-séréböl. 

Amig a diszpolgári oklevél 
mert hisz ez is egyik módja volna az 
elismerésnek -. megszünik a halállal, 
ac. dig a T örök Kal mán-utca, tvazáza
dokon át hirdetni fogja, a város derék 
polgáranak, városa és lakói iránt, sziv
böl vérzett közéleli szereplését. 

A város kötelessérét tejesi tette. Ér
demts, derék polrárát tüntette ki. 

Ez, a nemes város nemes tette, 
nemes pole-árAval szemben. ................................ 

Ff\LÓCDERES 
Eljött az elsc5 langyos tavaszi 1Zellc5. 
Eltünt a hó, szö1re akasztották a kor• 

csolyákat, beviaszkolhatják a sitalpakat, -
hogy tartóaan-e vagy sem? - hát Istenem, 
nem idc5jós u ÚJSáKiró; ha z ö l d ls, .nem• 
levell béka ll 

Ho11y a t~vasz közeleg az bizonyos, 
naptár IZerint 111 csak pár hét választ el tc51e 
bennünket. 

Kevés volt a hó, kevés a jég, - noo 
csak a szénkereskedök fajdalma és bánata, 
- de ez nem a m l fájdalmunk l 

fáJdalmas voit még az uet annak, aki 
Mátránkban a hó és si saison-ra námitott l 

Nem egyedal sdmltott ll Minden gyOn
gyOslt érdekli az ldeeentorgolom l Sokan 
csalatkoztak - a tél hozamában, - pid l ? 
a vdmbtvétell 

A közelcc5 tavasz is - ha Igy hala
dunk, r1paz•ropsz itt lesz, - kell, ho&Y ~r

d~keljen bennünket - - nem a simo~rató 
szellő, hanem az ideger,f"rgalom mlatt. 

.AJiáj l mllyen régi programm az Ide· 
geneket Ide csaJogatol a Mátrába, - Mátra
fOreden l • lekOtnl. 

E bó 2-in az ldc5jár6sl rádiójelentések 
alapján, az összes medvék klbuitak oduik
ból • • , mert már talAn Ok ls rddió saerlnt 
lgazodnak. 

Ml riadót fuvunk. Közela a tavasz, tes
sék MátrafOredet elöklszite•i. 

ÁllitJuk, hoay kevés lesz az ldc5, ha 
késlekedünk. 

Minél tobb és tobb nyaraló épitéaét 
szerelnének látni ; az illttékesek. 

1dl ls ll 
Vajjon adunk módot is az épltkezéshez ? 
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NtzzUk ll l Ha a véleményt, a .milllkot• nem sa· 
Voll egy prima kőbánya az épltbtök- ját nagy fOleinkkel hallottuk volna, nem hin

nrk. Ezt a bányát be, le.illitolták IIDIOnbOLÖ nénk el, hogy MátraiDred fe lesztése, az épit-
kérelmek, panuzok folytán éa aldpjin. kezéa kérdése, llyenen fordul mee. 

Nyomban nyitottak egy más kal - Itt No ne t\!aaenek nevetni l l Ml aryan 
azonban eey kicsike, lelke, picike baj van : neve:tDnk, - st\1 beteere kacaetuk magunkati 
épltésre a köve nem alkalma~. A csupa ktminy k8 éa uikla heey tö-

Szétmálllk! l meeben k•foKnl egy .málladékot•. 
SzakértG szerlnt.: mdlllk l Ha pedlr ez Hehehehe l Hahahaha ll 

eey llytn, - akkor kettc5 nem lehetst!ees : K6 hldnydban mer áll MátrafOreden 
J. Hasznil nl. az épltkezés. 
l. A Jóhfszemd épittelő ;ek frfajánlanf. Ne tessenek vicceini ll 
A harmadikra nem szabad rondolnl : Nern f a, hanpm k G szakértGket kell 

aenkf sem f 'i épittetnl l l klkDidenl, hol!y a tov~bbl épltkezés: szét ne 
Nesze neked Métra!Dred l mlll jon ll 

A határozat fi onepélyes átadása 
VezetO hJyen kOzOijDic: a képviselőtes

tOlet elhatárotálAl a Török Klilmin.ntca el
aevezésér61. A képviselötestület jegyzGkOnyvl 
kivonatát Orosz Ern6 h. polgármester veze
tésével egy kDidOttség adta át Torok Kál
mánnak a következő beuéd kiséretében. 

.Nagydgos Uram ! 
Aa érdemek gyeore tollal, emberi ryar

lóséagal csak vizlatosan vannak érintve, e
gészen természetesen, mert hlazen egy jz6-
kvl kivonat szDkre szabott ~er~lel közOtt élet
rajzot, jellemrajzot, korrajzol lrnl nem lehet: 
ez majdan a város monoarafusának hivatása 
lesz ; a kOzKyDih elhatározásának, elaon
dolisának a ténye awnban még Igy la so
kat mond és uryszélván minden Irásbell 
hiAnyt, hézagol és erllllenségel pótol 1 iné.
tó úgy a kép\'lsellltestDiet hatósági teklnté
lyéhez, preutizséhez, Onoepétyes aktusához, 
mlnt Nagydgod egyénldgéhez, melyben a 
tisztelelet parancsoló jeles tulajdonságok. 
ltllemvenások csodálatosképen, p.irját ritki· 
tóan elválaszthatatlanul egybe vannak forrva 
a:r; elbijoló szeretetreméltóság varizserejével. 

emléketeles Dnnep j lenst!geiból, hogy Naj!y
ságod viszont a gyöngyöslek rabságába esett 
- életfogytiglan s nincs földi hatalom, mtly 
kegyelmi tén} ével e rabságot elenaedhetné ; 
ninc>en emberi lehetll,ég, mely Nagysiro
dat e rabsá11ból klszabadlthalaá. 

NagysAeos Uram l 
Nagy megliszteltetésnek tekintem, hogy 

a k4pvlsel6tesl01el enaemet, a kOzl!ydlés rl
nOkét bizott meg azzal, hogy eayhangú lel· 
kesedéssel hozolt véghatározatát a jelenlevő 
kOidOtlség t!ll:n, Nagy~Agodnak ünnepélye
sen kihirdessem s a róla felvett jegyzököny
vet átnyujtsam. Ugy érzem, hogy gy~nre 
s~vamm·at ts ·hliA\!Rea·totmAewa· · ·vagyölr' ·a 
viros kOzOnségének, mld6n ait klvinom, 
azt kliltom, hogy a Mindenható áldása ki
sérje továbbra ls drága élete útján - mee
számlálhatatlanesztendökon keresztOI. 

OdvOzlésemet klasszikus nyelven, ezzel 
a klasszikus mondással zárom: .Serus lA 
coeium redeas 1• 

•• • 
Orosz Ernó h. polg4rmester kivetke

zetesen elszokot! zárkózni attól, hogy beszé
del nyomtatásban is kOzOite~senek. E szép 
bea~édél sikerDit mégis megszereznl. OrOm· 
mel kOzOijDk és örökitjOk mel(. Egy példA
nya a városi muzeumba kerDit 

A képvlselllte~tUiet a tőle telhető leg
szebb jutalmat, a leeritkAbb kiiDntetést nyujtja 
Na11ydgodnak, azt a meekDIOnbOztet6 érdem
rendet, melyben élő embert elvi okokból 
nem leen azokott részesiteni s klv~telt e•
dig csupán a nagy lUzvészkor városunkba 
aletö s gyinunkban bennUnket megvigasz
taló koronás királyi párral, tovAbbA a hon
meat6, a nemzeti hadsereget megalapitó 1 l 
az oratáJol a bolsevi .. mus szennyea hullá- jótékony 
maltól meetisztiló Jeltnleel i·lamfllvel, a 

Nöegylet kérelme 
kormányzóval, vleDI a város legnagyobb élő 
jótevl!Jével, az egri érsek ftnkOlt személyével 
tett.S ezekhez a fényes nevekhez sorakozia Ita 

J ö j j ön el mi ndenki a liyön
gzöai JOUkony NOegylet feb
ruér 27-6n tartand6 mulatsi
gira. 

A jegJ irét visszat6rit
jQkl - VisazaUriH: a lit
vinyossél is jókedv ellen6r
t6k6ben, de m6g inkibb a se
stlyezett irvik hélijibanll 

MEGYEI :ts VÁROSI 

§§"&HIREK~ 
LakAIDiri koriUozúok mepzlnte

t6ae. A kormány 1.300/M. E. J933 sz. a. 
kiadolt legujabb rendelete végre a teljes la
kbfelszabadilás iránt Intézkedik. Az eddli 
kötOlt lakások még az utolsó faluban ls fel
szabadulnak 1933 november l-ért. Erre 
nétve a felmondAst folyó hó vieéig kell 
eszkOzö'nl. Van ugyan e readeletben IRT 
pont, hogy azon •ozséet-en, ahol ez a la
káskOIOIIség uem Indokolt mértékben emelné 
a lakbt'reket, a mlnlsdérlum a kötOtt lakis
forgaimat vlsszaálllthalja. Erre azonban aiiJ• 
ha kerDI a aor. 

Az Inségakció kiterjesztése. Az ln
st!~tenyhit6 tevékenység fedezésére a városok 
részére engedélyezell inségjárulék kivetésé
nek jogát a beiDgyminlszter klterjesztette 
Hatvan, Jászárokszállás, Jászapáti, Jászladány 
nagyközségekre ls. 

Kéazll a Naupatak korl,tja. A 
mir két éve elkészitetl részleees patakme
derfalazáshoz azOkaéges kerflés eeyes alkat
részei munka alatt vannak. Több kllmlves
vál:atkozd a téli ldl! alatt otthon, a pincében 
Onteli a korlAl bLionoszlopalt, hogy a tavaszra 
felállilhat1k legyenek. Ebbe lesznek azután 
vizszinlestn, keLles menetben az 5 cm. át
mérő.U vascsövek elhelye=zve. Itt tapasztalunk 
némi haladást, uonban a Nagypatakn,;k 
l~1un.Jorilóbb, legeeészségtelenebb éa az 
eruik főutca j.irókelói botránkozlatásáraszol
gáló nyilt része m kor kerOI már rendezés 
all? Az ins~gmunka Ideje ls lastanként el
mulik és semmi mozeolódás nem látszik, 
hoay e lekintetben tennének valamit. 

TANOGY, NÉPNEVELÉS 
A Karitász mfik6dése. 

A .Szent Vince Szerelet-Hölgyei Egye
sDiete• gyöngyösi csoportjának beazimoló
jAt, az 1932 évről, az alábblakban kOzOijDk: 

EgyesOieiOnk ez évben la, úey mlnt a 
mullban, lelkesedéssel dolgozott, anyaglak
ban szeeénységDokhOz mérten azOkOsen ad
hattunk, de lelklekben tagjaink, jótevllluk 
sz.lvnemességének gyarapodása arányAban 
eazda~&itolluk pártfogo.tjainkat, mert elhagya
tollfáeakban, belegségükben mellettOk ill
ván, bennük az Istenbe vetell hitet megtar
tottuk. 

Pénztiri azámadá&unk : 

Bevétel P. f. 
Maradvány az 1931 clvrlll 127•4& 
Gyöngyös várostól évi seeély 800·-
GyöngyOe város a Napközi Otthonnak 750--
0nkénles adominyuk bankoktól éa 

jótevöktől 

Onklntes adományok a perselybeo 
Tagdllakból 
Tökekamat 

moat kivételesen Nagyságod kivételes egyé
nisi&~! ; hanaaulyol.otlan emlttem, hOiY 
most, mikor már közel két évtizedes törté
nelmi tavlatból szemlélheti, ltélheli mee egy
kcri gyöngyösi mDkOdéstt; hanesulyozottan 
Ismétlem, hogy most, mlkor már nem befo
lyásolJa, oem feszé:yul elhalArozisában az 
a mérhetetlen lelki és világi hatalom, melyet 
annak Idején a városi kOzéletbea eyakorolt. 
S ha m4!gis van valami, ami elfogultA, he
lyesebben ellogódotlá teszi l eyOngyAIIeket, 
hát ez a szlv hatalma, mely a mindent le
biró neretet bilincseivel - mi lal(adáa benne? 
- Nagysáeod rabsigába ejtell bennOnkel ; 
de jól ea6 orommel, sőt bOszkesél(eel álla· j 
pujuk a tények sorozalából, többi kOzt a mal 

LegyQnkottvalamennyien. 

Arvak Térjak a sokastsot, 
a nagy kozonstset. 

Gyertek ell 

165•20 
26•12 

215-
580 

65!N3 
2 J (Je-I .Szeretet-ozsonnák• j6vedelme 

SzeeényOeyl Hlvataltót• lakbérre 

Osszesen : 2.959'05 
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Kladáa. 

Sztnt Vince O:thon kedvea növre 
Házfenntartáara (vlzdlj, villany atb) 
Hbtilrtásra 
• NapkOz.l OtthJnra• 
R~odklvDII argélyre 
Havi kiosztáara (élelem, tDzlfa) 
Karácsonyi kiosztáara (ruhanemD, 

40Q·-

21l·C50 
416'()9 
53729 

17"10 
70913 

tDzifa, élelem) 223 781 
.sz.eretet-Ouoonák" kitliségeire 106'64 
Lakbérekre a SzegényOgyi H1v.-tól 204·-
Maradváoy, mlnt egyenleg 193 :-·a 74·30 

Osszesen : 2.9f>V•05 

EgyesUirti.Jk alapltótagja'nak sd'lla 
170, pártolótagoké 350, a mDkOdöké 32. -
KGzéleti mDkOdésünk a Napi(özl Otlhouban 
és az Inség-akció által háZlinkban fenntar
tott .Népkonyhán folyt. A .Szent Vince Ou
honban" 2 p4rtfogoltról gondoskodunk teljes 
ellátással. Junlus 7•t<'ll, okt. 31-lg a Napközi 
Otthonban: 4562 ebédet osztottunk ki a 
11yermekeknek. EzeokivOl tagjaink 20 csalá
dot és 12 szem61yt eondoztak állandóan. 

A havi kiosztáara és a Napkizi Ott· 
hon főzéséhez azOkaéges tOdfát a nm. ~nek 
Urtól 30 százalékos engedményes árban 
kaptuk. Ezt jótevőink és tagjaink dljtalanul 
szá1lltoflák be a .Szent Vmce Ouhonba". 
Tagjalok gondoskodtak pártfogoltjuk trdeké
ben mnnkaalkalomról, és lgyekelt~k látoaa· 
tásaik során lrányllá&t, vigasztalást n} ujtanl, 
öket a hitben me1eröaltenl, CbaládJukban a 
tisz.taságot, rendet fenntartani. Von 3 család
ban kerea~telő, 3-nil temetés, 

Havonkint me1tartuttuk kozos saent il· 
dozásalnkat, évneayedenként a szentsé&hllá· 
dást és febr. hóban a lelklgyakorlatot. A 
katollkus hitéletnek ezek a köz.Os vallomá
sal mindnyájunkra beosösé11es hatást gya
kuroltak és érenDk bennük a kegyelem for· 
rAsall, melyekből nehéz hivatásunkhoz erőt 
merltünk, 

Az egyesDietl szellem fokozására uol· 
gAlnak gyDléseink és kézimunka délulánjalnk, 
továbbá a szeotviocés mDvek kOz.pontjának 
folyóirata : a .Szent Vince:• lap. 

MllkOdéaQnknek történeti tartán ugy 
mlat cselekvéseinkben a zirópont a bila és 
köszönet Hála a Mlndenhatónak, hogy mun
Ulkodbattunk b hAla a jótevőkn~k. kik 
o. gyleikDen sealtették enesoletünket céhá· 
nak betöltésében. Mlnden Jóságukat lsten 
fizesse meg l 

Gyongyos, 1933 január hó 22. 
Az ELNÖKSÉG 

A Nöegylet farsangi 
tancestélye 

Meavalljuk, azlvUnkbOz nőtt téma, amint 
hogy azlvDnkbOz n6•t mlnden olyan meg· 
moz.duláa, mely a magyar közélet értékelt 
lgy~kszik a jOvő azámára me11mentenl. 

Meajelent a meghlvó. Két dolog tUnik 
fo!l rajta: az. e.;yik, hz.gy a tánces:ét nem 
- mlnt tervezve volt - február 28-án, ha-

nem februér 27-én lesz, a másik a meghlvó 
azokatlan volta. 

A termlnusv.iltozás azért tortt!nt, m~rt 
a mulatsAr a korábban tervezett Időb. u be· 
lenyul;u!k a na~ybO,tbe éa tértené a vallt· 
sos érzU'etet. A Nőerylet u okból a termi· 
nust állette faraang h~döjére. Helyesti Uk a 
N<'lelfylet vezetösé~ének ezen megérta Intéz
kedését. Ma GyOngyllsOn a katollkus hitéld 
reneu.inadt éi)Dk, - el kell hAritant min
dent 11. utból, ami visszás ~rzéseket kellhet 
s a lelkeket eldlaszth~tja elfy.lláa•ól. 

Egbzen azokatlan az a meleg hang, 
mely a meghivőból kicsendll l. • Vig•lmat 
nyujtunk- a mindannyiunkra egyaránt nehéz 
idók terhét felejtetni kivánva - azért, hogy 
a nemes áldo-talkészséggel párosult jókedv 
szivárványából napsatéseJ: detü/akadjon és 
Karnevál herceg bóslgszaruját megnyitva, a 
jótékonyság szeretet palástja melengessea tár-

sadolom istápolását kDnyDrgd embercsemeté
ket, a nagy Magyar Haza bimbófes/d remény
ségeit." - És azokallan az ls, holY a ml'l(• 
hlvó oem ad müsort. - .A meglepetésnek 
J:Zdnt mtisor, a modern btivészd mágikuscso
dáit csillogtatja meg a srinpadon, az Drlikki 
rejtelmes Kelet meseviláfának tarka kDntD
sében is a kísérd számok egy szinpompás es
télynek mtivészkezekkel kl'JtlJtt virágcs8krát 

nyujtják emlékül a jdtékonysdgirt dldoz6 
kDzDnségnek. • 

lamerjUk a ~trorrammot, de nem jogo
altottak ld rá, hogy eláruljuk S ha azt mél· 
tóztatnak gondolni, hogy IllY a publikum 
zsakbamacskAt vesz, mi ut mondjuk : eb· 
ben az esetben nem azok fognak sajoAikoz· 
ni, akik elmentek, hanem azok, akik elma· 
radtak Mert a müsor felülszárnyal mindent, 
ami. edJ1r itt láttun(. ............................ ...., .. _ .......................... .... 

• Ujdonságok 

A nemzet m~lya~gts gyá
nában, iga.z magyar szivvel 
veiZünk mi is r~IZt. 

Elhalasztott mulatségok. Kö
zöljük, · hocy ·a nem&ati ryást miatt a 
IZombat b vasaroapra hirdetett tánc· 
csttlyelr mindenike elmarad A GyAK 
táncesttlyét 18 án tartja meg. 

Hal,lozéP. Iraz rbzvéttel közöl· 
jük, hogy a eyöngyösi Tüzoltótestü
letet aulyos veszteség irte. id. Madár 
Lajos, aid "'' ivir volt buzgó is ki-

váló tüzoltója vareaunknak, elhunyt. 
Temetcsc, a vidcld bajtársak réuvé
tclével, nagy pompaval, c hó 10-tn 
ment végbe. 

Keresik az eladót. Dr. Fcicl 
Aladar feljelentést tett a rendőrséren, 

hogy ery, magát Blau Karolynak 
. mondÓ, ecyini~·· perzaaszönyeret 
vuarolt, amelyről azonban utólag ki· 
tünt, horv közönségcs hamisitvany. 
Az elismencnyen feltüntetett eimen 
Blau .Kioioly ismeretlen. A reudőrsér 
a nyomozast folyamatba tettes icyck
szik megállapítani, hogy kitől vett a 
panaszos szőnyegct. 

- ... ----------·----------
A gyllngyOsl kir. járásblrósác, mint tk&nyvl 

hatóstg. 
14815/1932 tk. szám. 

Árverési hirdetmény-kivonat. 

Gy6ngyOsl Bank rt. végrehajtatónók 
Fodor János vtlgrehajtást szenvedö rllcn 
Indflott végrrhajtáal D&yébra a tkvl hatódg 
a véarehajtató kérelme kOvetkl!ztében az 
1881: LX tc. 144, 146 és 147 §·al érlel· 
mében elrendeli a vécrehajtási árverést 2799 
P. 90 fill. tökekOvetelés, ennek 1931. április 
hó 5. napjAtól jAró birói uton érvényullhetö 
lelimagasabb kamata, 126 P 90 fill. edd g 
megillapitott 7u P. kOltség beha1tása végett 
a gytngy6~1 kir. járásbiróidg területén levő 

VIsznek kOzaégben fekvő 1 a viszneki 1109 
az. telekkvl betétben 71, 72 hrsz. alatt fel· 
vett ház, udvarral 220 n. Gl és kert 31 O n. 
ol a bellelekben fodor János nevén álló ln
gatlanra Ozv. fodor Jánosné haszonélvezeti 
Jora érlntetlenUI haryáaával 3750 P. klkiAI· 
táli árban. Ha azonban az Ingatlan 3100 

pengőért el nem adható, a Iluzonélvezetre 
tekintet nélkOl adandó el. 

A telekkönyvi hatósá!( az. Arverésnl!k 
V l a z n e k kOzsélf házánál megtartására 
1933 mirclus h6 2. napjának délelölt 9 
óráját tüzl ki é~ az árverést feltételeket az 
1881: LX. tc. 150. §·a alapján a kOvetke· 
zökbl!n Allapltja meg : 

1. Az árverés alá eső lnratlant a kikt
álthi ár felénél alacsonyabb A1on eladni 
nem lehet. 

2 Az árvereini s•ándékozók kötelesek 
bánatpénzül a klkláltálii ár 10 százalékát 
k~szpénzben, vagy az: 1881: LX. tc. 42 §· 
állan meghatározott árfolyammal számUott 
óvadékképes értékpapllosban a kiküldOltnél 
letenni, vagy a bánatpénznek elöleaesen bl· 
ról letétbe helyezésén~l kiállitott letéti rlls
mervényt a kiküldlllinek átadni és az árveré
si feltételeket alátrnl. 

·········---····--
4. Az. aki az lnratlanért a klkláltásl 

árnál malfasabb Igéretet tett, ha tObbet Igérot 
senki sem akar, köteles nyomban a klkiAI· 
tásl ár sabaléka szerlnt megállapft('llt bánat
pénzt at ál:ala igért ár u~ydnannyl szaza· 
lékáig klel(észltenl. 

A HUNGÁRIABAN A HUNGÁRIABAN 

FEBR. 

. , 

27·ÉN A JÓTÉKONY NÖEGY· 
LE'.r 'l"ÁNCESTÉL YE. 

GyOnKyOs. 193~ cktóher ~8. 
fekete Sándor sk. 

kir. i irásbiró. 
A kiadmány hltelc!DI : 

Molnár Sindor tkvezetö • 
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MATR.A VJDtKI HlllLAP 

Magán hirdetések 
A gyl)ngyösl kir. járásblródl, mint tkönyvl 

hatóság. 
141U/193l tk. ar.ám. 

Árverési hirdetmény-kivonat. 

Kisbirtokosok Orsr.ágos Földhltellnté• 
r.ete végrehajtatónak Török KAroly és neje 
Tábl Angyél végrehajtást szenvedök ellen 
Inditott végrehajtási Ugyében a tkvl hatóság 
a végrehajtató kérelme követker.tében az 
1881 : LX tc. 144, 146, 147 §·al értelmében 
elrendeli a vé11rehajtbl árverést 440 dollár 
töke ennek 1931. évi november hó 1-1111 Járó 
10 ~zázalék kamata, 19 dollár 67 cent Ilike, 
ennek 1930 évi november hó 1·1111 járó 10 
százalék kamata, 19 dollár 67 cent Ilike. 
en11ek 1931 évi május hó 1-tlll járó 10 szá
zalék kamata, 19 dollár 67 cent tökl', ennek 
1931 évi november 1-161 járó 10 százalék 
kamato~, 60 cent birság, 39 doll~r 54 cent 
kOlOn töke, ennnek 1931 évi november hó 
1-161 jiró 10 százalék kamata, 8 pengő ve
gyes tartozás. 5 dollár 37 cent töke, ennek 
1931 évi május hó l-tili járó 10 százalék 
kamata, 5 dollár 37 cent tllkt>, ennek 1931 
évi november hó l-tili járó l O százalék ka· 
maia, 10 cent Urság, 90 f1llér veJ!yes tarto
zás, 88 pengő eddig megállapituli végrehaj
Illi költség, vala~int az 1008, 1014, H51 
17l0, 2588 számu gyöngyöspatai tkvl beté
tekre csatlakozottnak kimon.Jott Herrmann 
Zsigmond és Fiai 204 P. töke é& jár., az 
összes inKatlanokra csatlakozot.nak kimon
dott dr. Valko Károly 32 P, és Első Török
szentmiklósi Gllzmalom rt. 56 P, a 22 sz. 
betét kivéldével az ö szcs többi ingatlanra 
csatlakozolt Céh Sándor 20 P. és a 2588. 
sz. betét kivételével az ö1 szts töhbi Ing. l• 
lanra csatlakozott Ruth Bdnk rt 75 P lllke
követelése és jár. behaJtása végell a IlY· n-
11yösi ~ir. járiEbiródg terU'etén lévO Gyon-!1 
gy ös pala községbe ft kvö, a g~ ö gyöspatat . 
22. fZ. bt'trlbt•n 3485/15, 3456,'8, 3487/9, ' 
3488/15. 3485/18 2758/7 hrsz. al~lt felvett i 
középbérc dülöben fekvll 880 és 422 n. öl 
legtlóre, 190 és 8!:l0 n öl szántóra, 242 n. 
öl vizmosásra, Stücsi határ dülllb<n fekvő 
1247 n. öl szántóra 1400 pengö kikiáltasi 
árun alul el nem adha•ó. 

3. A gyöngyös;JJt.d 1008 sz tkvi be
tétben 3093/37 a. és 3094;23 llrsz. alatt fel• 
vett Komár lapos llülöben fekvő l hu d 1()5 
n. öl és 77 n. öl t~rüLlü szántóra 6 O l. 
kikiáltási árhan, a Kisbi1 tokosok Országos 
földhittlintclzete kérelmére ezen az áron alul, 
ElsO Törllkszeutmiklósi gőzmalom rt. kére:
mére t20ü P-n alul, Cí~h Sándor kérelmére 
1260 P-n alul, Róth B.uJk kérelmére 1290 
P-n, dr. Valkó Károly krrelmére 1740 P·ön, 
Hemneon Zsigmond és fiai kérelmér~ 1800 
P-lln alul el nem adható. 

4. A gyöngyöspatai 1014 sz. lkvl be· 
tétben 3495{143 és 3518-2 huz. alatt fel
nil Középbérc dU!öben fekvő 1420 n. öl 

legelő és zsellér leogelö dOlGben fekvő 58 n. 
szintó ingallaora •co P. klkiáltbi arban. 
Kisbirtokosok Országos Földhitelintézete ké· 
relmére klkiáltási áron alul, ElsO Törökszent
miklósi Oözmalom rt. kérelmére 1200 P-lln 
alul, Céh Sálldor kérelmére 1260 P-ön alul, 
Róth Bank kérelmére 1290 P ön, dr. Valkó 
Károly kérelmére 1900 P On. Hermann ZalK
mond ~s fial kérelmére 1960 P-ön alul el 
nem adható. 

5. A gyöngyöspatai 1027 sz, tkvl be
tétben 1346 hm. alatt felvett Elömálja dD
Iöben fekvő 709 a. öl szö!öre 200 P. kikl
álláBi Arban. Kisbirtokosok Orszá,o; Föld
hitelintézete kérelmére a kikiállást áron alul, 
ElsöTörökszentmtklósi Gllzmalomrt.kérelmére 
1200 P-ön, Céh Sándor kérelmére 1260 P
ön, Róth Bank ki:relmére 1290 penaön, dr. 
Val•ó Károly kérelmére 1370 pengOn alul 
el nem adható. 

6. A g)öngyöspatai 1461. IIZ. lkvi be· 
t~tben 2194 hrsz. alatt felvett Cereg-dülöben 
fe~vö 1127 n. öl bZÖiónek 400 P. klkláltásl 
árban. Kisbirtokosok Országos földhiCFiinté
zete kére'mére a kikiiltási áron alul, EJ;ö 
Törökszentmiklósi Gibmalom rt. kérelmére 
1200 pengön alul, Céh Sándor kérelmére 
1260 pengön alul, Róth Bank kérelmére 
1290 P-ön alul, dr. Valkó Károly kére'mére 
1500 pengOn ah•l, Hermann Zsigmond és 
Fiai kérelmére 1590 pengOn alull:ladni nem 
lehet. 
7. A gy6ng)·6spatai 1720 u. belétben 112, 
113 hrsz. ala;t felvett kert, ház,Judv~r a bel
telekben 51 és 63 n. öl terülttU lngailanra 
800 P. kikiáltási át ban. Kisbirtokosok Orszá
gos Földhitelintéztle kérelmére a kikiáltás! 
áron alul, ElsO Törökszentmiklósi Gőzmalom 
rt kérelmére 1200 ptngön a.t1l, Cclh SánJor 
kérelmére· 1~60 pengOn a:ul, Róth Banlr ké
relmére 1270 pengön a ul, dr Valkó Károly 
kérelmére 1820 pengön alul, Hc.rmann Z-ig
ll'ond és Fioi kérelm re 186) P-ön alul el 
nem adható. 

8. A ~~y-patai 2588 sz b1 l{ ll: en 1<59. 
t:rsz. alatt lelvett Vár<uel(yei dül/Iben fek\Ö 
723 n. öl szAnt~·ra 3GO P. kikiii!tási ártan. 
Kisbirtukcsok ondgos ff,Jdhildintéate l é- , 

relmére ezen alul, Elsil Törökszentmikll\sl 
Oözf!'lalom rt. kt!rrlmére 1200 pen11iln alul, 
Céh Sándor ktlrrlm~re 1260 penl(iln alul, 
dr. Valkó Karoly kérelmére 1740 P-ön alul, 
Hermann Z~lgmond és Fiai kérelmére 1780 
P-ön alul d JTrm adható. 

A tdekkönyvi l·ató~ág az ár erésnfk 
Oyllnlfyllspata közséllhbáoál megtartbá· a 
1933 februir hó 27. narjának déle:ött 6 
óráját tuzl ki é:~ u árverési fellételeket az 
1881. LX. tc. 150. §·a alapján a kö•elke
zökben állapilia me11 : 

2 Az árvereini s ándékoz6k kötelesek 
bánatpénzül a klkiá'tásl ár 10 százalékát 
készpénzbtn, vagy az 1881: LX. tc. 42 §· 
ában meghatArolOlt arJolyammal számholl 
óvadékképes értékpapitusb .. n a kikü!döttnél 
lettnni, vagy ll bánatpénznek elölegesen bi
rói letétbe nelyezéséröl ~iálll o;t letéli flb
mcrvétiyt a UKUid:lltnek át.dnl és az árveré
si feltételeket aláirnt. 

A bá.1atpéozül leMt lrtékpaplro• at tar
lozik a v~ v/l az ár.:erés jogerőre emelkedé • 
sétGI szimitutt 30 nap alatt az ingatlan becs
árának, magasabb vételigéret eselén pedig 
a telgéri vételárnak 10 sz.·ál tevő készpénzzel 
klcserélni, minek elmulalasztása a 10. pont 
jogkövetkézményet vonja maga után. A ba
natpénz lefizctésének, valamint a bánatpénz 
ktegészitésének kötelezettsége alól 1zonban 
a Kisbirtokosok Országos F'öldhitdintézete, ha 
az árverezök sorába akar lépni, az 1887: 
XXVI. tc, i ILtőleg az Osztrák Magyar Bank 
jelzálog hiteluszt..lya a!apszabályainak ezen 
törvényben becikkelyezett ll § f) pontja és 
a vágrehajtási novella 25 §-a utolsó behez
dése értet nében felm~ntelik. 

4. Az. aki az ingatlanért a kikláltásl 
árnál u.alia>a: •b igérdet tell, ha többet lgérnl 
senki sem akar, köteles nyqmban ll klkiál· 
tásl ár sz<lzalcka szerlnt mrgá'lapil\>11 tánat
rénzt az általa ig,~rt ár ugyanannyi száza· 
JékátK ktel(é~zilt·ni. 

Gyöni<yös. 1932 c.klóber 28 
Fekete Sándor sk. 

kir. j!rásbiró. 
A ki dml·•y hiteliül: 

,\\olnár Sándor tkvezdö. 

Ir • ,al(~l[2ii311~11FkilL:/a\J~~~~C4'?1 

~ Apolló lVlozgó ~ 
~ Szuml>al, vas!.tn r. lel r. 11-12. l Krd.1,szl'rda, febru.Ar 14-15-ét liiJ 

H a ro ld Lloyd Budaptslen, a Roy;,J Apollóban (!D 
u. gy sikert arotoll 

~ idei el~~~ f1lm.e ,,Emden" lAl 
M . '' ··It" 1!1 

" OZ l Of U a hősök hajója. ~ 
. Fényes kisérö miisor. ~ 
liJ Előadások klzdete hetköznapokon 1~1 6 és 9 órakor, vabár- és Uanepnapo-I!J kon 3-5-7 és g órakor. 
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