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Magyar köztisztviselö 
talan, zökkenő nélküli müködéséhez, 
azert: mert magy sr köztisztviselö. 

Ha valaha - cmlékedsül a mai 
sulyos napokra, szabrot emelnek a 
magyar köztisztviselö alakjanak és 
szellemének, ez a szobor csak a leg
lcemenyebb köböl f.aragott azoboralak 
lehet, arca u a jósagnak, az önfeJaid o. 
zásnak és a polgari erénynek .a voná
saival. 

Rendesen akkor besdlünk róluk, 
ha elvttve is nagyritkán egy-egy saj
nalatramiltó tagja, az ilet viharaiban, 
a csábitó ördögtől eltántaritva, arra 
az utra ltp, amelynek vige a karból 
való eltavolitálsal, törlisével jar. 

Nem beszilünk róluk azonban 
akkor, amikor iifeit nappala the, író
asztala mellett, sokszor lázas betegen 
s~olgalja az államot is a közérdeket. 
Nem beszélünk róluk akkor, amiko~ 
anya·gi condokkal küzdve, fokozott 
azorgalommal is lelkesedessel végzik 
hivatásukat. 

A mauar :töztisztviselö személye: 
focalom l 

Most, amikor ujból kénytelen 
volt az állam elvenni fizetésüknek egy 
darabjai, zúgolódás és zokszó ntlk ül 
beletörödtek a valtozhatatlanba, mert 
szivüllben él a magyar kemény elha
tározás, hogy minden gazdas.a~ti vál
sigon is viharon .át, nem fogják el
hagyni azt az örhelyet, amelyre eskü
jükkel lekötelezték magukat 

A macyar köztisztviselö fogalom, 
mert némán és szótlanul teljesitik kö
telessigüket, minden körülmények k.ö
zött, nem ni&ik azt, hogy a reajok 
vonatkozó intézkedés kihatasaiban é
rinti e a sajat és csaladjuk sorsát, ha
nem csak azt nézik, hogy a magyar 
állam szövevényes és bonyolult cépe
zetében ecy kicsike kerék zavara is 
bajt okozhat és ezen szeropont miatt 

. hiven, buzgón, kitartássai állanak ör• 
helyükön. 

Hjsök és katonák l 
A magyu nemzet hősei közé kell 

sorolni 6ket azért, mert hösles kitar
tasuk, érintellenségük és kötelessir 
tuciasult c gazdasaci viiacha ború ban, 
nemes kitutással, a huctéri hősökhöz 
hasonló f•natizmussal allanak rendü
letlenül, mtcincathatatlanul csupáR és 
kizaró•ag adrt, hogy a többi állampol
lároknalr a türcs-, szenvedés- és köte
lesséctudásból példát mutasaanak. Hö· 

sök azirt, mert nem enredik magu
kat hanl!'zatos jelszóval, csabitó esz
mékkel, be nem váltható igeretekkel 
leteriteni arról a becsületes útról, me• 
lyet a magyar Haza, ma minden pol
ráritól, dc elsősorban tisztviselöitől 

követel. 
Katonák ök, mert az állami élet 

minden frontjan ott lehet öket találni: 
küzdelem, önfelaldozis és kitartással. 

Küzdelemmel azért, mert a ma
guk és családjuk létfcnnt.artáu, a le
csökkentett fizetéssel, életük küzdelme 
fokozódott. Gondot ad a köztisztviselö 
családapinak, hogy a-.: ÖSIZezsugoritott 
fizettst mik~pen ossza be akként, hogy 
a mindennapí kenyer utan m~g !lla
radjon a gyermek tandijira, a cipő 
és ruha szamlara, de maradjon társa-
dalmi il1asan•k megfe'elő külsö életre 

Egyet azonban ezen a szobron 
nem tudnak megörö!s:iteni: 

a magyar köztisztviselö megértő, 
polgártusaival együttérző, polg.artar
sainak bajaiban osztozó, szelid, lagy 
szivet. Nincs az a szobor, vary emlék
mü, mely ezt meg tudná örökiteni. 

fl4cm va1ynak a merörökités di• 
csöség-ére, csak egyet kérnek : meg
becsütest. 

A magyar köztisztviselö p.iratl.a
nul ali a viiagon l 

••••--.... --.... --.... -• 
Ff\LÖCDERES is. Küzdelem azért, mert beidegződött 

nalok, hory a segitő akciókban min
denkor rlsztvegyenek, még akkor is, 
amikor egy kis segitlég nekik sem F ulva ~letDnk, ho11y megakadályoz-
artana. zunk egy t/gondolás t, eg) ten ezett: kiJr-

Onfelálcfozással azért mert hitves, rendeletet. 
. _ Legutóbb, a közelgó tava&zra hivatko-

cyermek, családr tuzhely, önző magitn zi&&al, sDraellük MátrafUrtd előkészitését. 
érdek fiuelm.en kivül hagyásával, testi j Kezdik előkészitem 1 
és szellemi erejének utolsó csepp ere- Kissé .szagos• a téma, de a nyilvá-
jét is annak a hintainak szenteli, mely- nossig ítélőszéke elé bo"csájtjuk, mert .sza
nek vezetisire, hatiskörenek ellátá- givat• és kihatásával veszélyedell - egész 
sira, munká ának vigziaére esküt tett. 
Onfeláldozás azért, mert mikor ön ma- ! 

ginalt és culádjanak baja van, örhe- l 
lyét el nem hagyva, m.isc.k ügyes- l 
bajos dolginak elintizesét vigzi, híven 
is kötelcssécszerüen. Ilyenkor nem jut 
eszibe a síró felesér, a lázas gyermek. 
hanem azt nézi, hogy ; eskü alatt 
szolgal. 

Kitartással azért, mert a fokotolt 
állami feladatok elvéczésénélaincs idö
mérö, nincsen hivatalos óra, nincsen 
pihenés, mert kötelcsségirzbe üzi, 
hajtja, serkenti. Nem azért, hogy kü· 
lön érdemet s~erezzen, hanem azirt, 
hory szorralmával, munkajwal hoz
zájáruiJon az állam gépezetének zavar-

MátrafUredet. 
A Mátrának és környékének vonzó ere· 

je: levegőtel 
Páramente~. üde, friss erdei okszigén

jét még a félhalottak i& élvezni tudják. -
Ennek a levegőnek felbecsUlheletlen jósága 
mlatl hozták Ide a Szanatóriu.not, ennek a 
levegőnek értéke az, amiből a város lakos
sága pénzel : az idegentoreatom l 

ÚIIY halljuk - .nem z0r01 a haraszt, 
ha a szél nem fúJja• -hogy most egy kOr
rendelet készUI, am!ly szenni a mátrafUredl 
villatulajdonosok, vlzöbllléses d~ritövel elli
tott angol rendszerű .helylséi(Uket• szUntes
sék m~g - és helyette a falusi rendszerre: 
dsott giJdiJrre térjenek *'· 

ÚIIY hírlik, hogy az elgondolás az, mi
kép hetenként tgyszer, a viros szt>rzőcléses 

1yepmestere fo1 fuvarjAvai Mátra!Dredre fel
vonulni, s a gödrökel .tehermenlesiti• 
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H·•gy is fdeztUic kl legutóbb m~gunkat? 

"Nesze neked Málrafllred." 

Tessék csak egy kicbit Iddigyeini ll 

Gyöngyl)s város 6 (hat) kilométerre 
van Mátrafllrtdtöl. 

Ett· a számol Ismerjük, de nem Ismer
jOk a gyepm~ster lajtjainak és lovdinak szá
mát, márpedig ez. a nagyon fllnlos uám. 

Mert mennyl fuvar kfll aho:&, hogy he
tenként egy:Jer mUködve, úgy tudjon .te
hermentnnenl", hOlY tényleg és valóban 
csak egy ute rontsa el az ÓLOndús le11eg6t. 

Ha pedig hal kilomtlterröl nem lehel 
megoldani a .heli egyszrr"-1,- akkor pedig 
naponta elbUzösit1k a levtg61, naronta és 
minden este - zárt ajtó, ablakok mellet1 -
szabafogságra Itélik a nyaralókat. 

Nem kell elfeltdni, hogy nyári estéken 
a nyaralók, meg az .idegenforgalom" fenn-
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tartói nem mennek ám napnyugtakor aludni, 
hanem élvezik azt, csendjét - még Odébit 
ltvrlőjét, 

Ha a uá!ldékolt k/Jrrendelet még csak 
tervezett gondolat, tessék még a gondolatról 
ls letenni, - ha készen van, - - a viiA• 
gért se tessék megjelentetni 

Más megoldást java~lunk l 

Meg kell oldani a vizkérdést ll 
W. C.-llez ez kell l 

De hátrafelé lépni, - mikor .f~jlesz
tésrö•• ábrándozunk? l 

Inkább hisszük, hogy csak alaptalan 
hlrktlnt kelt szárnyra: a .kOrrendelet". 

Bonautó volna csalódni - ll. illeté- 1 
kesek hozzáértésébtn. 

E pár sorban talán .gödröt" Astunk a 
körrendeletnek, - talán eltemettUk l 

MátrafUrtd é•deke l 

MEGYEI ÉS VÁROSI 

HIREK~ 
A megkopott "selyem"-utak 

............................................................. ..,... 

Még a hábor6 előtil években, a jó bé
kevllágban történt, ho~ty az akkori pdlgár
mestrr, Kemény jános, mndern új burkola
tokkal vonatta l•e a város Főterét és négy 
fllutcáját. Egy angol aszfaltársasálf, amely 
Magyaror&ziiiOD is vállalatol nyitott, aszfalt• 
kompriméval kezdte t{lyts magyar váro~ok 
utait !iurkolnt. Ezek u aszfaltutak kényel
mvsek, ruganyosak voltak s azért "selyeno"• 
utak• ak nevezték Sajnos azonban az idő 
va•foga ezekel is megőröl e s. már csaknem 
teljese:~ e!pusttultak. A háboni és az azt 
l.Ov~tö ru~sz gatdasági Vl&zonyc;~k legfo~ább 

a nr.mzetkOzl kapcsolat.>k megszDnie lehetet
lenné tdte az aszfaltkomprlméanyag beho
iti•talál, amellyel a burkolatokat ujitani lehe
tett volna. Igy történt, hogy a vasuthoz ve· 
zetö Kossuth Lajos-utcát, mely a nagy ko
csiforgalom mfatt e öbb ment tönkre mlnt a 
16bbi, bazalt kiskockakővel kellett kiburkolni. 
Pér évvel előbb a Pötér kocsiútjának átlek
tetését is elhatározt~ a város, ez azoRban 
nem nyert jóváhagyást, mert dr6ga It tt vol
na és kölcsönt sem lehetelt e célra kapni. 
Mo:t 111ár nemcsak n az útburkolat nagyon 
rossz, hanem a Wachott Sándor- és a ·.Pe-

Mind magyarok ök, mind férfiak 
Az. ember nagyon sokszor és önk~n)

telenUI elgondolkoz•k azon, hogy vaJion mi 
lenne akkor, ha e&l a suiyos tietet élll, kUz
dll magyarsá&ot hirtelen és v<.rollanul az 
őszirózsás forradalom, vaay az at~os kom
munizmus lepné me1. Libdbőrös lesz az 
ember háta, ha ezekre gondol. 

A Kath. Legc!nyegylttben e hó 15-én 
délután néhány százan jOllek ösue, Cserey 
Vilmos tábornok meghívására és azok, akik 
az oÍt torténteket végighallgallák, láthatták" 
hogy vannak még igaz és nemes érzébü 
magyarok, akik el vannak n•inden ptilanat
ban késtDive arra, hogy lelkük uto 11ó lehe
letéig mentsék a maayarságot. 

Ne méltó&tassanak azt gondolni, hogy 
ezek a derék jó magyarak állig fel vannak 
fegyverkezve. Dehogyis l Fegyverilk az Igazi 
tántorii halatlan magyar i rzés, a magyar sz i v 
és a ma11yar lélek ; és a dörrenő fegyver 
helyett majd olt találnók Ök(! a munkahe
lyeken. 

Cserey Vilmos téoornok tingaló haza• 
szeretett61 vezérelve jár ja a városokat és fal
vakat, nem korteskedni, hanem a h:~n,Js kul
h•rát revl&tó alá venni és a magyarokat a 
magyarral szemben egy testté, egy lélekkt', 
11181. mallylr testvénkké öss·eko,acsolni. l 

Lélekemelő, magaszh:s utlp megn)'l
latkozésa volt ez az unnepély a Nemzeti J 

Munkavéddem gyOng} Osi csoportjának t.z
év :s f,·nnállá:;a után. 

Bariska Mihály lllianácsos és c~erta 

János tanácsos, a gyöngyösi c~oport vezetöi, 
már déluiAn 6 órakor helyUkOn voltak, hogy 
figyelmOket mlndenre klterjesztvt, fogadják 
az egyre szapcrod > tagokat és v~nllégeket 
A dalárda K6rOsy János karmester vezetésé
vel a Hiszek• gyet énekelte el, majd Dr. 
Hornyak Miklós polgármesteri titkir Itavalla 
el azt a költeményt, amelybeoJ az egyetlea 
hazáhOl, a magyar Hazához. híl tót-magyar 
vith megátkotzi azt, kl hazája rllen áruló 
módon támad. 

Az emlék Unnepi s.:ónoka a három 
vármegyében fáradhatatlanul dol1ozó Cserey 
Vilmos tábornok \'Oli, kl lebillncsel6 uavak
kal mutatolt rá a Nemzeti M11nkavédelem 
szUkségességére, mert ez a tOmOrDlés nem 
e~yedUI bajban le~z hivatva a IIYiirakhan, 
mUhelyekbcn, a mozdonyok tetején munké-

jával nolgálni a hazát addig, amig majd 
~Uun - ha el jön az. idll - nyugodtan 
harcol a rettenhetetlen m&gyar katona. Ki
mutatt?, hogy a magyar katona ketéből a 
fegyve1t u1ég soha sem csavarták ki, le nem 
g~özték, a világháború után is &yllzelmesen 
és érintetlenni tért haza, a.onban idehent a 
forradalmi azellem ·l~ arte le, azé l furratla
lomé, amelyet fellobbantól és &&itól nem a 
hazátFt, hanem Onmaaukért készitettek elő 
és. uiUAitak meg,. ,KlmJJtatta, hogy a hábo
rúban: a magyar baka ~IJ:a a pokol tUz.!l, 
dicsliséget szerzett magá• ak ts félelmet el
lenségeinek. Rámutatolt arra, hogy a háború 
mindig emelte a magyar !lntudatot, arany• 
lapokat irt a magyar történelembe, a forra
dalom azonban soha aem csinált aran)la
pokal. 

A Nem ·ett Munkavédelme: me~tcslnál· 
ták, 12. ma ls áll, és mlkép alaku ásakor 
buzgó magyar tagjal megvédlék a munka· 
helyeket, meg fogják védeni azután lll, ha 
arra szUkség lesz. A magyarnak - folytatta 
tovább - lissze kell fogni, mert 1000 esz
tendő gzökeréböl ki. 611 erő r ~i lik sz tv, ben, 
lelkében i!s tehetségében, c~ak fel kell rázni 
e tulajdonságok magyaros felismerésérr, ö 
nem oktatni akar, hanem csalc kérni az ön
Sll'fogbr.t, merl a maayarnak meg van u 
ll maa~a zenéje, m1gyar dal2, ma11yar szava, 
ezekl'l ma ntm uabad hanoi, éppen a vi
d<'krt l ti arra nevelni, hogy a szépet és jót 
és m!ndazt ami magyar, Here!ni kell. 

A revizló gondolata egyenlO a magyar 
lelkell reviz.iójával, majd ha az általa hirde
tett és elfogadni kért gondolatot ·megértik, 
nem lehet elzárkózni a tén)'le"es reviziótól 
a kOlfOldnek sem, mert egy egysé&es m1-
gyar nemzet.nevében követelheti a magyar 
6llamférfl, a magyarok elvltázhatlltlan Igaz· 
ságát. 

Magnin Adorjén nperer-plebános kö
szönte me~r a s1lvekre és elmékre ható sztlp 
szavakat és arra kérle a hu c· uzó táborno
kot, hogy vigye magával alt a megay6z6dést, 
hrtly az igazi II'BIYarok Gt megértellék •• 
követni f,,gják, Gyöngyös társadalma min
den szavát átértelle. 

Terjessza lapunkat! 

töfi-utcáé is. , .. 
Bármilyen nehezek ls a közgazda•áKI 

viszonyok mégis tenni kellene valamit, mert 
ezen utak már szlnle járhalatianak Hogyha 
lehetségl'S volt, hogy a pestt-úli vámháztól 
az egri útig, ugyancsak egy újabb aszfalttal, 
a .su•-aszfalttal átburkolták az egyébként 
jó karban vlllt makadám-utvonalat, akkor 
módot kell keresni, hogy a város belsejében 
lévő utak is jókarba jussanak. Ez nemcsak 
kOtlekedésl, hanem köztisztasági és közegész
ségOgyi követelmény ls. Eger nyomasztó hely
zetében ls meg tudta csinálni, hogy teljesen 
átburkollatta utcáit, .... 

Adópótl6koláaok. Az állami költség
vetés egyensulya érdekében új adók és ille
tekel<, illetve pátlékolások bevezetését ren
delte el a kormány. Igy a házadó 20 szá
zaléka fizetendő rendkivUli pótlék eimén f, 
év január l-től kezdve. Mentesek a kétsza
bb ép U lel. k, melyeket a tulajdonosok ma
guk lal.nak. - Azok, kiknek jövedelemadó-

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Jótékonr N6egylet kérelme 

Jöjjönelmindenki a Gyön· 
gzöai Jótékony Nöegylet feb· 
ruar 27-6n tartandó mulatsa
ge.ra. 

A jegy arat viaszatérit· 
jiikt - VisnaUriil: a lat
vanyosaaa 6a jókedv ellenér· 
t6kében, de még inkabb a se-
16lyezett arvak hálajabanll 

Lesyiinkottvalamennyien. 
Arvak Y ar j ak a sokasasot ,. 

a nagy k6zöna6get, 
Gyertek ell 
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iuk az évi 160 P-öt tulhaladja, a f. év első l 
feiében 30 uázalék, a másod!k felében 60 
azAulékát tartoznak: a jövedcl~madónak rend
kivDll pótlék eimén befizetni. A valfyouadó• 
nak 100 adzaléka a pót"k· - A rokkant· 
elláUsl adónak kétszerese fizetend6. 

Új k1Sz6tl tiSrv~ny k~szDI. A keres
kedelemDIIYi mlnlutérlumban folytatott ta
nácskozások eredménye szeriut 11. eddig kU·I 
IOnféle eimeken szerepl6 közforgalmi ut<kat 
csak két c&oportba szándékoznak besoroLni 
-és pedll : állami és közséal utak neve alatt. 
Az 6j (llépltésl pro~rram fedezdére uol~~;ál· 
nak a központositaodó litalapba befolyó 
autóadó, benzin· és olajvámok és kin~btárl 

részeoedések, az Íladók és houáJárulasok. 
- A tehergépkoc.ik után járó közuti adó
tételek az 1390/1933. M. E sz. renddettel 
azok kétneresél e iellek fdemelve. 

IPAR • GAZDASÁG 
A Gazdasági Egyesület 

gyíile se. 
A Hevearnegyel Gazdasá~i EgyesOlet 

lglftlllóv61aaztmánya Borhy György felsö
házi lll elnökletével t v· én tartolla Olé&~t 
nékhátában A tárgysorohton fonros indil
Yányok uerepeltek, amelyek kllzüllegnagyobll 
jelent6sé1fllel bir a márciusban me&r~nde· 
zend6 vármegyei teny~ué1lat díjazás és vá
sár s erre vonatkootólag elvi jdentös~li.fi ha-

.·' tároz~ tot ls hozott az I!Cazgatóválasztmány. 
Naplrend előtt Borhy György tlnö~ 

' k~gyeletíel trniékezett me11 Balo~~;h l;tvannak, 
u e~~;yesOio:t kiiU.nö tilkárának IYolStáról, aki 
f.::esé11ét v.:.sztelte el. 

A tár~&ysoroutra áttérve, a tenyéstállat 
dijazás éa vásárral kapcsolatban inditván1 1 l 
tellek az1ránt, hogy ezeu a diJazá:>on már 
csak ellenörzötl szarvabmarha teo)észdek 
haJthasaák fel biliAikat 11 ezt az Indiiványi 
a. zal is lndokollik, hogy most már el tg, ndO 
námban állanak rendelkezéare uradalmi és 
ki&&azda bikák a varrnegyében törzskönyve· 
zeit sz016kt61, miutá•l u uradalmi és néph•s 
tejelés-tilenőrzés e&yaránt rendszeresen ma
ködnek. Györtfy Kalmán aMnok, Dr. vltez 
Kovách László. Dr. Szllfetl P41, E e~ jenő 
éa báró Hatvany Endre bozz.~szó•á a után 
az a lelfo&AI alakult kl, holfy et;ben az 
esztendőben, melyet még átmenetinek tekint 
a Gazdasági Egyesület, mtgengedi a nem 
törzskönyvezeit anyai felhaj!á át és birárat 
alá vonásAI, de a plakátokon f•gy"ehn~zteti 
a ~razdaközön&éget arra, hogy l 934. évben 
már csak a törzskönyvezett anyag kerülhet 
felhajtásra, azonfelOl közli az.t 11, hogy a 
~razdasál(l fe1Uay~l6ség köztenyéazésre már 
az Idén ls elsősorban törzs~Onyvezett biká· 
kat váaárol csak. 

A "Mátravitléki Hirlap" 

JelmezettélJ. Ozv. bár1 Wildburg 
Artúrné, Magom AdJrján és P. Hermann 
Hermenegild fllvédnöksége alall, február 25· 
én (1 ombat) tartja a Gyöngyösi Katholikus 
LeánykOr zártkö• ü jelmezes táncestélyét. A 
jury által kiválasztott legegyszer(ibb, de leg· 
Olietesebb jeimezt jutalmar.ni fo1iák. A jel· 
mez11tély iránt városszerte naay az érdek
lődés, 

Lecénye1yletl kulturd~lut4n. Vasár
nap, február 12-én, sikerOlt azinm(i~löadást 
rendeztek a Legényegylet m0kedvel6i. A há
rom felvonásos vilijátékot Mintzér jános 
renJezte, a tőle megszakott kedvvel és oda
adással. uré:Ject Sándor nehéot httős sze· 
repében kiváló voll. Hivatásos nöimilátornak 
gondoiluk, oly élethten alakitotta a nagy
nénit. »~na Teréz, NaKY Anna, Pataki Ilon· 
ka és Koriles Ilonka Ddgyon jól megálltak 
a belyUket. Csak a hozzaért611 vetl.!k éiZre, 
hogy Grébecz Sándor kiv~telével, a férft 
szereplők surep)llket 1yengén tanulták meg. 
Gréoecz és nöpJrt.Jerei azonban : bizto
sitolták a alkert. 

Érteslt~l. A magyar nemzet nagy ha· 
lotlja, &róf Appon)i Albert fölött érzett mely 
or,zá~otos gy~sz arra indilja az Egri Ér~eki 
joJgakadémiit B~rárl StOvetségt.lnek v~zctösé· 
g~l, hogy a GyöngyösOn, 1933 febr lS-ára 
tervezell müsoros tancesréloyét '·e uoftloruvá 
vált magyar farsang ideje ataít ne tartsa 
meg - A szOvetstg azonban GJ öngyös 
uernes tár~a<Jillmával való találkozá~át fc:ltét
l~n!il m~gaK.ilrja valóoitaui, c>.ért ugy hatá
rotot', ho11y mOsoros táncut~l)él husvét va· 
tiárnJpján fog a mi.'gtartani és ez alkalom· 
mJI fogJa Ibmerttini az öst föisko!ával kap· 
ebolatos cdjait éli törekvéseit is. 

APPONYIEMLÉKÉRE 
T rian o ni éjünk 

Víl.igitólornya : 

Apponyi l T e voltal -

Genf.e magasodv1. 

Kialudt élt'ted, 

Dc uellcmed örök 

V ezirlö csilla &ként 

Az tgrc· költözött ••• 

Árva magyar tgen, 

Ott legitu Tc nekünk, 

Mig a magyar otpnek 

Igazugat 1zcrzünk l 

mindenki lapja. BARNA JENÖ 

Ujdonságok 
Ozeml baleset. Vinay IstvAn, 

u elektromos müvek ü&emvczct6jét 
sulyo~ baleset btc. Az egyik traon
formator hazban, a vasszcrkezetü viZ 
alapcsavarjainak a fbzkeléstntl, a forró 

anyag az arc:ar• fröc:c:aent. Sulyos sé
rülése utan a gyorlan kivonult Men
tók rcszesitctték első segélybc. A VÍZI• 
galat megallapitotta, hogy veletlenseg 
történt, a balesetért senkit sem terhel 
felelösstg. 

O ,sz :!esett a temp!omban. Özv. 
Kollati Ferencne a Ferencrendiek tcmp· 
tornaban rosszul lett él összeesett. Az 
öreg nénit a hivek részesitettek elsö 
segelyben, majd hivták a Mentökct, 
akik eazmélellenüllakasara szallitottak. 

A vigyázatlanBál kGvetkez
ménye. Szimicsek József pékse~td va
lahonnan egy régi forgópisztolyt 11oto• 

raszott cló. Nem tudta, hou a réri 
fegyverben toltények is ViAnnak ea 
addig piszkalta, babraita a rozsdb jó

szágot, ami~: az megúnva a szeldro
zást, hirtelen eldördült. Szimicsek Jó
zsef közepsö ujjan ment ~eresztül a 
golyó. Nehany nap mulva, dacara a 
gondos sebkezclér.nek, vérmtrgezésí 
tünettk Icptek fel a fegyverrel banni 
nem tudó iparossegednel, ugy, hogy 
suiyes allapotban szallitottak a Köz

kó,h.azba. 

Mentés. Szargalmatos Mihalyt, 
a Kath, Legényegylet szglgaját baleset 
érte. Munka közben jobb szeme fölött 
sulyos ZÚtott sebet szenveaett. - A 
Mentök sze,hazaba kötöztek be. 

MegdrUlt munkakGzben. Ze
revic:i Janos vízvezeték szcrelö munu 
közben az allv.anyról lceaett ts .jobb 

labanak aluaresontja kettérepedt. A 
sulyesan •irült azerelöt Mentöink a 
Közkórhazba szallítottak. 

Nem vigyázott. Kulc;ir Janos 
gyönnösi földmiives, nagy azorralom
mal Ílfckezelt a csaladot apro tüzi
faval ellatni. Mar ho1szabb ideig kill
lodott ery fadarabbal, amikor egv par 
kilói fadarab etvalt a tönktöl. Az el
repülö fadarab Kulc:sar Janos orrat 
talalta mrg pedig olyan erövcl, hogv 
Kulcsár eszmcletlenül ÖIIZ:eesctt. A 
Irihivott Mentölc kötözttk be a sztt
lapirott orr0t. Kulcsart a kórházba 
vitttk. 

·~-·---····--···!·-·---············ itA GYÖNGYÖSI KATOLIKUS LEÁNYK0R:~++Ei1933 ÉVI FEBRUÁR HÓ 25·ÉN TARTJA;+ 
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lilATRAVIDÉKI HIRLAP 

Városi hirdetések 
13844-ki. 1932. 

Hr11y : A városi testnevelé~i \'t'· 

zető a testgyakorlási órákat nem 
látogat1 level'lék Ugyében meg- l 
torló intézkedébt kér. 

Hirdetmény / 
A testnevelésről szól6 1921. évi Lill. 

tc. s ennek végrehajtása tár1yában kiaduli 
9000/1924. Vkm. sz. rendelet értelmében, 
mlnden oly 1111\, aki nem jár olyan Iskolába, 
ahol rendszeres testnevelés folyik, annak az 
évnek december végéilf, melyben 21. élel
évét betölti, tartozik e rend~lel szPrint mPg
nevezett TESTGYAKORLÁSBAN (l, ven te
foglalkozásokon) réut venni 

Ar. utóbbi időben a,on! an arr(l g)ő
zödtem meg, ho11y a levente ifJak uem tesz
nek eleget a fenti törvény 1 remleldcől fo
lyó kötelezettségeiknek. 

felhivarn ezért a leventeköteles Ifjak 
uOiőit, gyámjail, munkaadóit blb, hogy a 
gondezásuk alatt álló ,f,akat a törvény pon
tos betartádra annál is iukáhb szoritsák, ! 
mert az ez ellen vétőkel a f~l!l id~·zelt ren
delet érlelméh~n 

80 pengOre felemelt pénzbirs: g gal 
f,Jl(Om sujtani, a mulasztó leventek t~les if
jakat a foglalkuzá&ra karhaldlom•r•al t.löállt- l 
tani, ismételt elmaradás eseten 12 órátg ter
jedhető visszatartással b!lntetni. 

A testgyakorlási órák latogatottságának 
fokozása érdekében : 

mindazon leventéket, akik az előirt 

leventdo11lalkozásokon nem jelennek meg, 
lllelve a törvényben mPgsubolt kötelessé
gOket nem telj~silik, mindennémü mulat-á
IIOk, bá'ok, tánciskola, szinház és mo7Kn
képsz.inháti, vagy mílkedvelői előadásuk, 

vendé11lők, korcsrnik, kávéházak látowatá;á
tól eltiltom. 

Jelen rendeletem végrehaitá~ál a ma
l(yar kir. ill. RendőrPég fogja ellenőrizni s 
mindazon leventé:C, akik a fent rmlitett b~
lyeken igazolásra szóiilva, kOtelesaégOk p n 
tol teljesitéeét a láttamozott .Levente-lt:a• 
zolvinnyal igazolni nem tudják, me~;bünte

té:Ok vérett előállltlatnak. 
Jelen rendelelem vt>ndé11IM, korc5mák, 

kávéházak s más nyl;vinos helyáen k fü~· 
gesr.tendők 1 e helyek tulajdonosai ezen 
rendelet betartására annál i~ inkább Ogyd
jen~k. mert ezen rendelkezésem esetlt>ges 
mejlsze11ése, engedélyük mervonását is ered
ményezheti. 

Gyöngyös, 1933. janub 30. 

PUKY Á~PÁD •· k. 
polgármester. 

Hirdetéseink 
eredményesek! 

7/ki. 9133• 
Tárgy: Gyöngyös város közön· 
sége és vitéz Gazsi Márton köz
tiutasági vállalkozó köz611 kOlölt 
vállalkozási szerződésböl fol)·ó 
Intézkedések. 

Hirdetmény 
Gyönayös megyel vár< 1 lakosságának 

tudomésára· hozom, hogy a város 1933 jan. 
l-től kezdődő eg vitéz Gazsi Márton köz
tisztasági v61lalkozóval kötölt szerzödéat az 
Urszékek tartab ának, pl\cegödrök és a házi 
személnek k•hordására. G~ ön11yös város te
rülelt!at tehát nevezell jollosuli és köteles 
!'Zen munkálatok végzt1sére a következő fel· 
szá;t.lth tó di)ak mdlell: 

l. A vátos bcépilell terllletén : 
a) Az il•szt'kck és vöceg1\drök tartal

mának kihordásáért rnlnden megkezdt'tt laj
tért 6 P. 

b) Ha a kocsival az Urszék, illetve Jlr
cegödör meHé állni 11em lt:het, lajtonként 7 
pengő. 

c) Csőrepedé<ek m~gs O·•tetéstlért, 0'11-
kék leszerel~séérl és vi.•szahelyezésétlrt, be
bolto7oll gndör llleflnyitbáérl és eltárásáért 
félóránként külön W lillér, minden megkez
dell f~lóra námilva. ~ 

d) Ha az árnyéks?ék, pöcegödör ki
tisz.tuásánál v.állalkoz.ó csákányt és ásót 
kénytelen használni az anyali k emé•'Y~tl~te 
miatt, ugy lajtemként 8 P szám;llntó f~t. 

11. Mátrafüreden az 1. alatti liijak más-

f ~lszerest'. 1 

111. Egyéb külttrOielen a ll. alatti oijak 

és ezen felOl a vámtól megtett ut minden 
megkezdell kllom~tere után 50 fill. az IÍI 
oda-vissza szAmllva. 

Háziszemét ~ihordása a kOttisztasiKi 
telepre szabad egyezkedés tárgyát képe. l 
mlndaddir, mig a város a házi szemét ki
hordáFát kOiön szisbályrendelellel nem sza
bályozu. 

Vitéz Gazsi Márton köztlsztaségi vál
lalkozó lakása és a közlisztadgl telep a 
városi gyepmesteri td. pen, 11le ve mellelle 
nyer elhelyezést, nev~z< ti legtöbbször ott 
találh tó, azonban a l.öztisztasági Ogyekkel 
kapcsolatos bejelentése~, kiv.6nságok, a v6-
rosl rendészeti hivatalnál is elöterjeszthe·ök, 

úyön&yös, 1933 jan. 3 
OROSZ ERi\Ó 
pul11.ármester h. 

Magán hirdetések 

·H·fl!llliR···-KÖNYVEIT l. u. m. imakönyveil, filzetes míl· 
v~it, folyóiratait, tankönyve:t stb. 
jó t's olcsó munkdiról klJzismert 

MÓCZER GYULA l klinyvkötö (Kossuth Lajos-u 11/2) 
· 25 éve f,·nnAIIó, mndernül heren-
. - deteit .~önyvkötömütermtlben- l 
l KOT~.:ESS~ BE .•••••••••• :; 

--------~=--·=-"""""""'"'--·"'"'""'"' ......... ~~ --- -

OIJT ALAN HIRDETÉS. 
B.irány Károly bányamérnOk a Buda- f 

pe~tt-Gyenlyllsvárosl Szénbánya Rt. fel- l 
számolás alatti cégtől btlrbe vette a 1 

SZ ÉN KITERMELÉS/ 
lolát 1 a termelill aa"kCil, hoay az l 
Osem 111laetclac, január hó 16-áD mea· 
kuclettc 

Mc.arendel~•ek fel .. itele, utaiYAnyok 
kiad.ha a Hanh1-tir 2 nám alatt u 
cmclct•n 1 ... 0 lrodahelyi•iabcn, v•IY 
köndlenül a ll.invánál törtt!nik. (Szur• 
llokpnt, Gajdóe&ky tialatyb mellett.) 

A cluabos 11in ára hbhoa fu•arona P 1·20 
Jpar"állalatokoak külóD l'Diedm~nyt DJUjt. -----------------=--:..... ---·-----

~· ··~~~~=~~=~aJh ·~ 
~ Zsuzs;~~;·"·;''"f~-;döben lll 
~ ... •l lll 
lll Fényes kisérő miisor. ~ 

Ellladisok kezdete hétköznapokon fél 6 és 9 órakor, vlbár- és ünnepnapo
kon 3-5-7 és 9 órakor. 

~-Dl?'li'*'I[Sie]lcactl~~ ................................. 
HA EDDIG NEM VOLT MEGELÉGEDVE NYOMTATVÁNYAlVAlA 

TEGYEN PRÓBARENDELÉST LAPUNK NYOMDÁJÁBAN ! 

•••aBJBIWIIU•••••--•••~--•••••--•••••l•B 
Nyomatott a Kullur-nyomdában, GyllnayösOn. Nyomd~vl!z.ető: Sima Dálld 
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