
• w 

Gyöngyös, 1933 ll. évfolyam, 8 szám Szombat, február 25 

----------------------~-----------------------------------------------

MÁ TRA VI DÉK l HIRLAP 
Tdrsildillmi, szépirodillml, tanDgJ-népnavaltsl, iPiiPDgJI es gazdasagi hatiiBp. 
v 

Szerkesztöség és kiadóhivatal : 
Gyöngyös, Wacbott Sindor-u. 18 sz., hovA 
a lap szellemi részére vonatkozó közlemé· 
nyek, elölizetési és hirdetési dljak kUidcrutök. 

Felelos szerkeszt6 és kiadó : 

Dr. K O S S A L A J O S 
Qgyvéd. 

Mag)alani~ mlndan hAtan, szombiltan 

Elölizetési Arak: 
Egész évre P. 8· -, Félévre P. 4•
Egyesszám éra 16 fillér. • Kapható mlnden 
dohánytözsdébtn. - Hirdetési díjak előre 
fizetendök. - Nyilttér soronkint 1 pen11l 

Amilyen aggodalommal A 
tekinletlüuk a tél beállta elött 
a varosra és lakóira nehe-

szegénység vámszedöi legfökrnt igazságtalan, üres 
panuzai, Ezek a panaszok 
úgy sem jutnak fel az Élbe. 

zedő nyomor elé, épen olyan meg· 
nyugvással állapitjuk meg, hogy ez a 
tél is elmult, anelkül, hogy nagyobb 
veszedelmet hozott volna. 

Úgy a hivatalos város, mint a 
társadalom, annak majdnem minden 
rétere, megtette kötelessérét erején fe· 
Iül. Sietett a nyomorgók kinjainak 
enyhítésére. M()st már rvors léptekkel 
haladunk a közelgö tavasz feli, nem 
kell attól tartani, horv az inségesek 
fajkiáltása elemi crövel tör fel és kö
veteli hangos jajszóval eltartasát és 
secitisét. 

A legnehezebb hónapokon már 
tul vagyunk, mert az éhség és hideg 
külön-külön is romboló hatasú, meny
nyivel inkább azonban ervüttvéve és 
közösen. A tel 'elmultával a rendelke-
zrsre alló összegb~l élelmezésre lehet 
forditani azt a reszt is, amit eddig cl 
vitt a tüzelőanyag, majd a tava
szi munkálatok megkezdésével a leg
szegenyebb otposztály is munkaalka· 
lomhoz fog tudni jutni. Úgy értesül
tünk, hegy az állami munkilatok ke· 
relében folytatni fogjak az őszön abba
hagyott l'llagypata\[ meder kiepit~sét 

es ezzel a munkával nagyon sok éhe
zö szajnak jut majd ltenyt!r. 

aki csak véletlenül is kimaradt ligyrn A jótékonyság szervezeteinek - fele· 
a névsorból. kezefre való tekinlet néJkül - végte-

Munkajokat azonban megnehe- len halaval adózunk itt, a nagy nyil
zitette és hatráltatla azoknak szivtelen· vánosság előtt, mert az ö müködésük 
stge, akik a reászoru!ók terhere és nélkül aligha lett volna az a csend és 
hatrányara segélyt és tamoratast kö· nyuralom, mint ami volt az egisz in
veteltek akkor, amikor arra nem szo· séges tél folyaman. Tudjuk, hogy mtr 
rultak rá. Tudunk meetortént esetet, köszönetet sem várnak senkilói oda
amikor sirva és jajgatva, kérve és kö· adó munlrasdrukért, tudjuk, hogy sze· 
nyöröRVC; ·knyerctözve és átkozódva rénystgü:t elbarit minden nyilvanos 
követelt t~ratast olyan család, a- elismerést. Azonban egy nagy roncl 
melynek sajat haza, bérelt földje: te· elmultaval n1er lehet-e aliani közérdek ü 
hat biztos mertlhetése volt ts c s a k munkássacuknak : nyilvanos megörö
ktt disznót ölt. Nem fontos az, hogy kitéatt ? 
vajJon eredményre vezetett-e ez a ve- Nemes munkalkodasukal az Égiek 
hemens szinlclésc a nyomoro ,k, E~yc- bizonyara av o~ toltabb tollal örök i tik 
dül és kizarólar a szomorú iünet kell, meg. 
hocy érd.kelje a nagy nyilvanossagot. ___ ............ _ .......... 

A nary nyivánossac tisztító tüze 
szükatges ahoz, hogy a szerényseg 
vámszedöit visszaszoritsa az ig•zi sze
gények támogatásának teréröl. 

"Szemérmes koldusnak üres a 
tarisznyája" tartja közmondas, azonban 
a azemérmetlen, segitsegre nem szo· 
ruló dekoraciós szegénynek nemcsak a 
tarisznyaja kell, hogy üresen m.uad· 
joa, hanem fekete listat kell ró!ok ve
zetni, nehogy •z egyik scgílö egyesü
let ajtajan kidobva, a masik jótekony 
intézet ablakan zörgessen, hol hely-

F/\LÓCDERES 
Egy drrék, jólell.ü tanárunk nem 

lu fia leszoktatni az e11yik, sok reményre jo• 
gositó novendékét, hogy ne jöjjön késön. 

Nem használt szép szó, nem a szi11or, 
de még a megszé~&yeoités sem : késett. 

Amikor a szoronró érzés alól fel· zettt nem ismerve, bebocsaitast nyer
szabadulva visszatekintünk az elmult jen és alszegénystgevel elhaucsolja 
inséges idó küzdelmeire, nem mehe- azt a darab kenyeret, amelyre a sze
tünk el szó nélkül azon tény mellett, mérmes szegeny joggal tarthat igényl. 

Amikor már 50rba szedte az összes 
gyógy1tó eszközökel és m[g mindég hama
rébb volt at o ztályban, mint növenJéke, 
két társunkat az ajtó kél oldalára állitolta, 
kezUkben egy-egy puha kalappal, s mikor 
a késön,Ov6 belépett : megkalapolták. 

tiarsogó kaca11ás az egész osztályban, 
- a javithatatl.tn kPsÖnJöVÖ ettől kl'zJve 
soha sem késett el, nem hagyta magát r11ég 
~l{yszer megkalapoini l 

holY még mindic voltak es vannak: A szegenyügyekkel foglalkozo hi-
a szegénységnek vámsiedői. vatalok és tarsadalmi egyesülelek ne 

A városban müködö felekezeti csináljanak lelkiismereti kérdést abból, 
Nöegyletek, Szect!nyügyi hiv.dal is a ha neveikkel kapcsolatban az ilyen 
Karitász tagj~i a legteljesebb odaadassal, vamszedök s~ivtelenséget, a melértés 
önzetlen b~csületessénel és szorga- hiányát emlegetik. Müködésüket nem 
lommal jartak a várost, kerestek fel a 

1 

ezek a vámszedők vannak hivatva meg 
szeginyek lakásait, nyomoztak, ,elen- is ~lbirálni, hanem azok, akik oda
tetteit, segitettek és könnyeket töröltek. adasukat figyelve l.átjak, hogy krisz
lnkabb kétszer is adtak, mint egyszer Jtusi munkajok eredményes és celra 
sem, inkabb. szomorubbnak nézték a 

1 
vezetö. Ne vegye cl kedvöket a to

helyzetet, mmt kedvezőbbnek, csak l vabbi munieálól ezeknek a vámsze 
azért, hogy ne lecyen senki, dc senki, cöknek indokolatlan é:s alaptalan, de 

.· 

Va ami orvosságra megint szUkség 
volna - é nem az Iskolákban, dehogyis l -
a felnótteknll. 

Tessék csak megfi11yelni a városunk· 
ban tartott han11versenyeliet, kullurdélutáno· 
kat, előadásokat, gyűléseket Még véletlenül 
sem lehelsé&es, h1Jgy nAlunk a kitUzött Idő· 
ben el lehetne kezdeni a felsorolt társadalmi 
Osszejövetelekel. 

A kltUzött ldöre néhényan pontos~n 

elmennek, - ezeknek azután m~liJUk és al· 
kalrnuk van a bosszankodásra bősél(e&en. 

1w\~g 01-tiz. perc nem is Jönne liHe· 
lembe, de félórák telnek el, a !Ilii( Dll'g lehe t 
kezdeni a kltUzött pr"gram let.\rgyalását -
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vagy előadását. t-Ja ekkor azután nPm lenne 
még egy tucat • megkalapozanlló", hál rend· 
ben h volna az e;et, mert elvégre ma mln
denki .idómilliomos". Semmink sincs,- de 
idónk az van l Kl nem tudna, keresete és 
toglalkozásától jó pár órát a köznek szen· 
telni? 

Dehát nem ls az Időveszteség a dOntől 

Döntő az, hOIIY nincs pontosság, 1 a· 
mlkor végre-valahára, a pontosan megjelen
tek bohzúságára, megkezdl!dik a mOsor -
megkezdődik a nagyon ráérlik be· és fel
vonulása is, az elliadók·szereplllk, nemlrOIOn· 
IJt!n a fi11ydnl akiirók kiJJön gyönyörüségtlre. 

Ne tl!ssék ám az.t ~ondolni, hugy ez~k 
a .rnindenOnnen elkésllk" szép szerényen 
megállanának az ajtónál, vagy az üres, hátsó 

székek valamelyikén zajtalanul lelopdnak, 
- dehogy l Végig a termen, Jahellileg ugy, 
hogy mlndenkl lássa, hogy: .már in is 
megérkeztem•. 

Ha azután vélellenDI (?) eay csikorgós 
cipő ls hangosan jelzi a megérkezés beje
lentését, akkor meg érpen elllsegilette a si· 
kert. A zavards sikerét. 

Rajta a meghlvókon a kezdés Jdlirontja' 
- sllt a kérelem : .pontos rilegjelené~t ké
rünk•. 

Hiába l Nem &ZártJit J 
Sajnos l .kalapolni" nem lehet. 8i2'tos 

lenne pedig az orvosság hatJere1e f 
Követkl!zetesen jegyzékbe f.>l(laljuk a 

késlln érkezllket, s neveiket le fogjuk kOzOI· 
ni •.• hogy szerepe/jenek ök is ll 

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

Meghivás, vagy választás 7 
KUiünös vélellene az emberi sorsnak, l 

hogy Gyönl(yös megyei város két egyház-
. ·kötségc'nek kántori állása egyszerre !lres, a 
. betöltése' rnindkertl!nek ewyszerre lett ldl!· 

lenségei mindennemü meghívásnak. Nem 
csak az al..olmanyos jog háttérbe szorit.lsá· 
ért, llanem a stabad· ver sen y el,árása miall 
is. Ettk az aláirók aláirásaikat n~m vonták 

szerü UJ!yan vbsza, de nem kétséges, hogy a hi· 
GyönKyös alsórészi plebánlájáról nem vök akarata nerint fugnak elJárni, mert a· 

régen llall el a kántor. A fdsllrészen évt!k- kántor lsten szolgája ul(yan, de . mUkOdésé· 
kd ezelőtt üres.d~tt meg ugyanezen állá~. ben a hivek lelke gyönyörködik, a hivek 
tle nem 1•\llöllék be véglegesen, hanern a lelki buzgalmát van hivatva emelni 
kó .. :;urddllen ál ó és hrv·l!k által kivétel Ilyen helyzet mellett &l alsórészen n1e._. 
noilkül nal(yrabecsOII, boldofilnit Kócztán J~n.i hivás helyell válaszras u1ján le;z az állás 
e.:es fra, Kóctián üyo•gy hdyelleskénl látta bttl)llve, u.ert a mtgblváhhuz l'gyhangú ha· 
el a kauton leemJÖ•er. ltároza_t szllkséges és ha. csak e11y1:1teq han!{ 

Midö.r az idllszerüvé váll. két kántori is ellenezné Höbl Ernő meghivasat, úgy az 
állás betölltséH:I foglalkoznunk kell, kilJon- loganatha nem nÍehet. 

külöu kell vizsgál_at alá venni, a t~endlik Időner ü vé vált a fdsll - Stent s~r
sz, rnpontjáoól awnos két kántort állás be· tala!! - Egyházköi.s~g kánturi áll:1sanak be· 
töltésére 'onatkozó körülményeket. tOilése is. 

A Stent f~rencrendl zárda pl~hániá1á· A helyellesként mOködli Kóctián György 
hoz tarlllzó alsóreszt kántori állás hdörtést!re meghivása lrant e11y·két évvel eztlll t u11ya:1· 
a Zárda kebelétlll n ozgalom indult u irá~11, csak mozgalct)l indu ll, d~ ez a nrozg11lom 
hogy ezen alsórészi lo.ántori áilást rm·gc.ivás abba maradt. -
ú1ján kellene b.tölteni. A m~;.;luvás gondo• Kócdán György an11ak a Kócz án csa· 
Jalára az adott okot, hugy Hölll Ernll már litdnak a sarja, amely több emberöltlio át 
novemher lia v .. rusunkban tartózkodva, 7.e• adta legkiv.lóbb Umorait a felslivárosi pa· 
nd képzdtst'gt!nek ~okolddluságál adla és n~cbiának. Mielölt he yettesként mükOdni 
mint zeneszerző i' bemu·atkozolt. l.t tar.ót· kezdd! volna, Gyöngyös város javadaltul hi· 
~odása ala~t a hivö~nek kevésbbé volt al· v~talán~k v<>ll lis;r;tvlsclöjt!. Volt kenyere ma· 
kalmuk kánt•>ri h h ·t ségtót mejlösmrrnl, de gá nak és családjának. Mo1 már nem lehet 
m~rt a mco:lli•ilsa háiiti mo1galom él~re _P i' rnc~állapita.ni, hogy l bbŐl a bizlos megl!l· 
Hermann Hmn.·neg.lll al.oll, a váro~• ke p· l hetest "l UJIÓ helyről kl hivta el a kántori 
viselöK 1tk1nt~lyes hányaJa - az ivtartó _aHáshoz, de azt meg lehet állapitani, nu11y 
stcmél}t: iránti li>Zit:ltll öl es nh•l(hecsülés·Juercncsétl~n g .uJolat volt. Az elhivoll és 
ből - aldirl.lk az i y, t, a próha nekh's meg-, az Egyházkötsél( sz,·m;~ontráböl. 

várása előtt. Höhl Ern/l, n int kántor, bentu· Talán azpk, a:dk elt1ivták, abban re· 
l olkozull t's ez a bemutatkozás a hivek egy- l ménykcdt~k. ho~y mtlg rry l'mberöltön át a 
réstének llls>.~sél nem ny~rte mr•g. ugyany- Káczián családhól Idlt! kánlora a felsőrész
ll}'' a, hogy az ivel aláirl>k ~'KY kis töredéke nek. Akik elhivták, csalédlak. Ma már Kó
aláorás.tl v1ss.:~vo.:ta és a választás melldt czián György legbensöbb támogató köreiben 

d-lntöll. ls kialakult az a megdönthetetlen tény, hogy 
P. H~rmann H~r nrnel!lld, aki állásá· O: kántorunk nem lehet. 

hól és sz, nt hivatasából f rlyóan csak azt Itt állna li maga és családja - klbuk· 
néli hu;.;y az l~ll'n dicslls"gére, a hivlik tatása eselén - kenyér nélk!ll, a mal ne
!elkén,·k épült's~re' rend ~11 állá, ra, c1ak min· séz gazdasági helyzetben, akkor, amikor el
den ll!kintethen fd!dlc~!UI megfelelll en~n helyezkedni nem lehet. 
kerülhessen, a ~zerlartás után néhány városi 
képviselllvd közölle, hogy az aláirt lv ejly~:· 

Ióre beadásra nem kerül, hanem Toldi Jó· 
zsef kérelmét figyelembe véve, tdllt fog en .. 
gedui a hivek me~o~,:ondolásának és megfon· 
tolbárlak 

A llll'Khivá~ utján való betöltésre Irá· 
ll) ulú i•cl .. iái•ták uly;1110k is, akik elvi el· 

E •. t senki sem akarhatja l A Kóczfán 
család olyan sokat dolgozott a ftl5livárus 
egyházi Ogyeinek terl:n, a cs11ád érdeme 
annyira. kétséJ!Ielen 11 több évtizedei! kánto• 
ri mllkllr.Je• folytán, bogy annak egyik tag· 
jat kenyér n~lklll n.m stabad hagyni, csu· 
pán cs;~k azért, rne: t a Sze nt B~rtalan Egy
hfzkL·uég ká.1torl á'lásáf•a kiváló kántorra 

van sz!lks~g. elsősorban : hang szempont
jdbtJI. 

Nem akarunk ml e helyen birálatba 
bocsájtkoznl, a kOiönbözll kiintorl tehetsé
gekre nézve, csupán szócslivel akarunk lenni 
annak az általános megállapltásnak, hogy 
Kócztán György, mlnt kántor - hangja ml
all ··- nem lenne alkalmas a hires-neves, 
nagy és tekintélyes Szent Bertalan E~yház· 
községtlek. 

Ezt a mel{állapitást nem lalkusr•k tel· 
ték l El a megállapitb zenelieg szakképzett, 
hozzáérlll Pgyénektöl er~d és ell az álláspon
tot mindenhen osztjá!( a nem szakértll, de 
buzgó hivlik töml'file is. A ml ~lláspontunk 
tehát az, a szakértö és nem szakérlll meg
állapitás folyományalctln•, hogy : Kóczfán 
Györgyöt el kell helyezni, vag) a régi állá· 
sában, vagy a városnál más biztos meflltll· 
hetési nyu,tó helyen, ezt ~lvánja és követell 
a K6qián csa ád ir.~nti megb•·cs!llés és tisz· 
telet; de kántort olyat kell választani, aki 
hangjával és Untori tudásával mlnden Igaz 
hrvllnek megelél(edésére leend. 

A \'álasztás megejláse ldószerü, azt 
tovább halugatnl nem lehet, de nem ls volna 
értdme : a két Egyházközség egyszerre kap· 
jon új kántort 

A pály'tzatok kllrbálg, a hivők azon 
kérelmét tolmácsoljuk e helyen ls, a két 
plébános Úrnál, ho~ry nyujtsanak módot 
és alkalmat a jeledkezli kántorjelöltekntlc, 
hogy a hiv!'k öket megismerhessék s a je
l~ntke·l\( kö ül 1 lrriohbat kiválaszthassák. 

M EGYE l ÉS V·k-ROSI 

HIREK~ 
Állategész égBgyl jelutés 

az 1932. évrc51 

Az állategPszstlg!lgyl szakszolgálatot 
H~ves vár mt·~tve terOieVn l törvényhatósági 
és 6 iárá,l (váro~i) m. kir. állatorvos lilla 
el, lováhbá 12 helyható~ájli (városi·, kOzaé· 
1(1-, kör·) állatorvos vé~tezt~: a b~lyhatóságl 
állat .. Réstsé:.;Ogyi teendőket, végill 12 magán· 
állatorvos volt letelrpedve a megye terOietén. 

Lépfenivet 28 községben 56 udvar és 
kl\zle~o~tl•i voll ft·rlllzve, ezen beregiéRben el· 
hu lot 9 ló, 77 sz .. rvasmarha, 181 juh és 3 
s· rtés. (5 drh. uarvasn•arha meggyógyult.) 

Vesze/tséggel 3 kOz~ég volt f~rtlizve, 
m ly alkalommal 5 drh. veszett és 20 drb. 
vesztit kutya AJ·aJ mt>gmart, tehát ferlllzött 
kulya irtatott kl. 

/varszervi hólyagos kiütésben 3 község
ben 9 darah szarvasmarha betegedett meg, 
mind mefllgyól!yu·t. 

A lórllhkdr nagy mértékben volt elter· 
jedve, 53 községben 246 ló betegedett meg, 
melyblil 32 drb. gyógyithalatlan ló elhullett 
és kllrlatoll, 199 drh. a ayOngyOsl k~naáz: 
ltamrában való kétszeri kezelés után teljesen 
mPggyt\gyult. 

Strti:sorbdnc 9 községben lépett fel 1 

ezekben 154 drb. m~ghetegedelt sertés kO• 
zOl 95 drb hullott el, 51 drb. menyógyult. 

A strléspestil a vármrgye trrolet~n a 
le~tnagyobb mértékben Igen sok elhullással 
pusztltutt, Osszesen 80 kl\zség 2249 udva
rá'-'an 12 234 drb •. sertés betegedett mell, 
ezek kö Ol il ógyult 3427 dr!:'., el hulilla 8313 
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drb, ledgatott 319 drb. bete~ és beteggya~ 
nus sertés. 

Sertéspestis ellen az u. •· sr.lmultin 
oltással védeker.tek, a nagyobb gar.dasigok 
IJeD kedver.O eradménoyel, misrésr.t u n. 
propa1anda oltist vt!11.:r.tek a klsgar.dik aer
té•eloek megvédé&ére, oly módon, hogy a 
vArrnegye ezn settéaeloek a sertt!speatla el· 
lenl védelmére teltesc:n lngyeae. oltóanyagut 
(SOOO pengő értéa;ben) bocsitoll rendelkt.· 
ZéaUide, amellyel 36 községben éa ti!Y me
IlYe• vérosbio 6sues-eo 1132 drb. kUoöuböz6 
IÍot ú (szopos malactól kezdve öreg kocákl&) 
-~rtbt oltottak a jéráai m. lr.lr. helyhatOoáKI 
Alfatöniosok, eten sertésekből ll drb. hul
lott el, a többi at év végéig egésueKes ma· 
radi ; összesen a meaye terOlelén 7117ö drb. 
senés altatott be ezen beteaséli ellen az u 
o. azlntultan oltá .. ~al, ezek kt.zUI az. ul1és 
kOve.kel.lében 259 drb. 3'24. &tiza.t:k hullott 
el. f'i~tyelem.;e veendő az.uuudn,. hocy ezek 
közúa 1115 drb. &er.oh u oltélti alkalmival 
már bt:ll!l é& feriötve volt e" n~:kuöl hullolt 
el 183 drb., mal( u olllb alkahuáv;ll egész• 
ség~:~~ sertések kOtUI csak 76 drb. hullott el, 
lllhál ez~:knél cs.ok 0.1 s~áLalck vult ar. el
hulis. 

A betegség ellen tisztán szérumolt,ssal 
ls v•dekeztek oly esetekb.:u, IIIDihur 11 bll· 
tegséar hirtelen lepell tel és f.!tua io.cl • .:ll an· 
nak az uLI ,arbdn, falkába.a val O KY.JU ter· 
jedését61, itt már ked•t:zótl.:n"oo u arány, 
amennyibeo .77 drb. dro. fcnöL.öll és udc:K 
aerté&ból 138 urb. (28'!:13 bUtil!.:.<) ti~rt.:11 

hullott el. .... l 
0JészkOzuOlts. A v j ro• ke p. iselö

teatUit:tc a muot netell, &;t;l:&dau, a n~m&et 

DIIY halui\Ja, 1róf AppUII) i Al o, rt ~:maékére, 
aka a vArus dlszpol"a;a \Oli, gya~zközKyll· 

lest ldrtotr. Az alkalma be. u d~• Orutiz Ernő 
b. poiKármester mondotta. ELl U•llll~'6tölel 
a sze11t Btrtalan templomuau gya~lllll~oe volt. 

Az IpartestDidi elnök me&bizatása. 
Az lpattestUietek Or~~aKuti S"u~t:l"t&l:nek 
kOzpuuti közgyülé"i klt..Uouöll,ekc;,l a mh;
kolcl k~resko::ueuni és i.,arkamar a a saját 
körztU!böl VcllasLiu•tllk kötöli Gyöngyösről 

Kovácll üyu:a iparte.t. ~:lut .. ot idOile ki l 
hi &llötartamra. 

Hirdetm~nJ. Ű)l.)nayos város kalesz
Ieri Ilivatala fdnavJa mbl.ldzun er.Jckeoteket, 
aktkut:IC a fO,dblrtukrcndt:zés soron 11 Pap• 
tóldOn házhdytk osttallak kl, a ve11rt:hajtott 
birlokfe,daraboiAII fol) tau t:löatloll váttozá· 
soknak mo::11felel0o::n véjlzetl katuzteri álala
kitás alapjan kétizUit ÚJ kataszl<ri birtokive· 
kel, üyönKyös varus tizám,·t:vös(ge katasz· 
teri ll.vatalc~ban, fui)Ó eva tebruar 27·161 
március 29-ig a nivatalos idö alilll megte
khtlhetlk és a földadó kataszieri munkálaaok 
ellen e&ellele& ész.ro::véteielket Ug) an ott ad· 
hatjak be. 

E~&ybeo érlesildnek u érdekeltek, hogy 
az új föld11dó katasztert munkalatok elh:n a 
1 kOzsz.emlt!re tétel legutosó nap. át követ6 
ll nap al.tt a F. H. O. 28 § 2. pont1ában 
loglaltak surint a PénzU11ynalnaszto:nuanhoz 
fehozólamláual tliJetnek. GyLio~y Ttboc 1. k. 
k•ta~&t~rl nyl1vántarto. 

A "Mátravidéki Hírlap" 
mindenki lapja. 

MÁTRAVlDÉKI HIRLAP 

EGYHÁZIHÍR 
Pépal· klnevez6s. Török Kélanán 11ré· 

postkanonokot XI. P&us pápa Öszent-ége 
pápai prelitussá Revute U KU onosen a 
rt!al, · IYÖDgyOsf hivei közOtt okozott az ujabb 
kltDntetéa hire naay oromet; mert Török 
Kálmánt eiuakilhatatlan nálak llltik 11hoz 
a városhoz, amo::lyben évek hosszú során át, 
egyt!olsl!gének varázsával, szivjósigával mun· 
Ulkociott a város gazdasági és kutturélis 1 
elörehaladásán A város polgáral ma ls me· 
leg suretettel ragaszkod'nak nagynevű plé· 
binosukhoz, mert érzik és tudják, hogy a 
város és lakóinak St.rsát ma is szivén vl:eli. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 

TANOGY, NÉPNEVELÉS 
Levent~k mDsoros b!ncmulatsál•·l 

Igazunk volt. amikor azt irtu~. hogy a gyön· 
gyöhl Leventék .elörehaladása és feJlOdése 
ma kiváló kezékben van. Dr. Krupiuszky 
Liszló paranc:nok megmutatta, hogy csak 
akarni kell : és va11 etédml!ny. Hasábokat 
lehetne irnl a Levt•n'ék állal rendezett mU· 
soros e.tr61, mi csak a Koss•lh képet emel· 
jUk kl a mD~orhól, n•trl ez ú.;y a megren· 
dezés, m·nr u elö~dás s~emponljából kiváló 
volt. A Leventék ezen megismétell első nyil
vános szcrtplése bt igawlla. hogy azorgalom
ma l, sztrl:tettel és odaadással ebbOl az Is
tenadta magvar néphOl mindent l~het farag• 
nl, még szinpadi mDvészeket ls, csak mta 
kell vele értetni, hogy amil tesz, hazájáért 
l!szl. A nagy nyilvánosság elölt bemutatoat 
szereplésUk a leventéknek, remélh~töleg egy 
lépéssei közelebb hozza azokat is • hez az 
lntézmén)hez, akik lekicsinyiO mosollyaltér· 
tek napirendre az Intézmény magyar és kul· 
turálls vono~tkozásai 10'011. 

A Leeényegylet kartonbélja. A avön
gyösl Kath. Lellénpegylet f~bruár h6 26-á~ 
vasáruap, este 8 óra~or saját helyiségeiben 
zártkörű farsangi karionbélt rendez, Pataky 
júzsef tanár és Zom ner Ernli vAllalták IO<l· 

gukra az estély rendezését és arra való te· 
kioolt:llel, hogy a L~al!nyegylet összejövetdl'i 
mlndlg hiresek voltak a magyar vendégsze
retet megnylhánulháról, el{észen biztos, t ogy 
a far;ang ezen utolsó mu atsaga ls lényesen 
fog alkerlllnl. 

KulturdélutAn. A Márla Valéria l1té· 
zet keb léhen rnUkOd6 mű~edvel6k igen si· 
kcrU.t mU,oros ellladá ·l tarl·•llak. P. S :alay 
Szaivátor dr. teol. aanár hatalmas, a lelkekel 
meginditó beszédben ft jtegelle, hogy mit 
vár a magyar haza ma mlnden magyartOl 
éli hogy gróf Appunyl Albert eszmélt mlkt!ut 
kell minden magyarnak hlven követni és 
me1tartanl. Az .Igaz gyön1y• clmD vlgji· 
tékban Pataki Anna Bajkucsln Márla és 
Brand Margil enűttese voll a délután ki· 
emelkedő száma. mert oiy kiváló alakitással 
mutatkoztak be, hogy a köz.Onséa nem győzte 
a kacagist. 

Férjem ellrunyla a/kalmdval l 
kifejezett tiszvét nyilatkozatokert 

1

1 

IZ úton is kiJszlJnelel mund 
lJzv. Duba jenóné és csalcldj•. =--------.... .,.-,-o;. . l 

Ujdonságok 
Farsangi strófa 

Karnedl· hercet 
T•vozni khzül, 
Nary mealepetest 

T arto&at dr ül. 

Ho&Y mit? Mertuclod 
Farsane hétfőjén, 
Hungariaban 

NÖEU.YLET estjén. 

Ha Olt mcrielensz, 
Mulatsz s leszesz vic l 
Et: Y be: n jo szivcd 
Arvakon strir ••. 

•••• 
Házasság. Or. Cz111d~r Károly és nagy

abonya Cnumor Ki!iÓKa e hó 27-én, hétfőn 
odután ~:skliszm:k egymásnak örOk hOstiger 
11 Stt:nt f'o:r~n~ro::ndiek lo::mplomában. Sok 
bolllogsá"ot kivánunk az ifji párnak. 

E&Y jó aaya ravatalán•l. Mélységes 
megilletö.Jo:~,d cs lészvéllel köLI'liJUk, hogy 
o,v, Cserba Ko.~roiyné ltZ. Verzár Üitella, 
tKY csalad jObág.>tö éoo::sanyja, eletének 7~. 
é•ébeu, rovid lt;t;euveué~ utan megtert Terem
löiého:z. EKY naKY és kiler)edt családot bo• 
ntull 11yasz.ba c&endes elmuta~a, mt:&l szivé• 
nek és lelkének kiucseivel vette kötUI az O 
neretteit, mil& ~:lmulá~aval pótolhatatlan vesz
teségt-l hatnott gy~rn•t:kei és unokai köré
ben. Dr. C;ero<~ Bé1a, aKyönjlyösi ~ir. járásoi
rOsaK duöke, edes.nyJal sir1111a a megbol· 
dugullban. T o:metcse c hó 23· án volt Heve
sen, állalanuli es mdj restvét mo:llell rlz 

o::Jhunyt N<~gyass.wny temetesén 11 JHásbirói 
és UKyvédi kar is képviseltette magat, ku· 
pursujára koszu1 út hclytzlek. Osztatlan rész
v d ve~zi körUI a gyászbaborult elnököt, 
merl caak pár hónappat ezelőtt temelt~ el 
v il u ló sz ép Icanyal é, a kérlelhetetlen halai, 
motit ujallb csapast mert r4, édesiiDYia el· 
halálozásaval. 

Halilozés. Rész.véttel t.OzOIJUk, bo11y 
Schneider f'U,öp nyug. posta és tilvirda fei
U~)·e,ö váratlanul elhunyt. A meabuldoguli 
évtized. ken át volt a gyönayöai posallhivlltal 
lö.oökf, Ácri Lajos postafOliszi apósit t:Yá· 
szolja az elhunyt, derék, nyugalmazuli kOz
lisz.hasdöoen. 

Elhalt ma1ánti1Ztvlsel6. Dub:~ J•·&i6, 
aid a Or. Kálnoan és Dr. Huruvlll ligyvédek 
irudáj .. uan negyvenévnél houz.abb iddK vé· 
II~Lie hivatását oda .. dó hU~eggel, pontustöá!4-
gal és becbUietesSéJlgel, hosuú szcnvedés 
után elhunyt. T~:metése ontat an re,z.vét 
m~:llett ment végbe, mely reszvét vette kG
rUI airó OtveK)ét és zokogó árváit. 

Az emMrDI~s bllntet~se. Megartuk 
annakadejen, hogy Hanka Kovács jóuef 
szen:hnl fellékenységböl a1yont0tle l.tvanfl 
ferenc guJalegényt. Meglrtuk azt ls, hogy 
Hauka Kovács elkerülte 111. akkor mél( étl:l
bell volt rendeld szcrintl alatárialis ltélkt:· 
z~st, nofrl az orvosok elmebell éllaputéuak 
megvizsgálAsát tartolták IIZÜK>fgcsnek. Az 
egri kir. Törvényszék most uándt!KOS em· 
bcrOI.!"s mlall 10 ~vi kg) bána ítélte. 
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Városi hirdetések Magán hirdetések 
1109,'ki. 1933. 

l irgy : Hevesvármegye a !ispánja 
leadia a m. kir. FOidmlivelfsOgyl 
Minlsztérium rendelelét a hernyók, 
hcrnyófésr.kck és lepketojások kO
telezO measemmisllésérOI. Meak " 
resés száma: 1539/a. 1933. 

Ku1tur Nyomda ~~~m;~··•--• 

Hirdetmény 

csinos és fzléses nyom
tatványaival tegnapról 
mára közismertté lett. 
Ma már kifogástalan : 

u. m. imakOnyvei•, fflzt tt>s míl · 
Vl'it, foiyóirJiait, tankllny\'!' t ·•h 
jó ~s olcsó munk,firól krd~mert 

MÓCZER GYUIJA 
kiJnyvkiltd (Kossuth Lajos· u l l /2) 
28 éve fennilló, muoernoi lo~ren
- dezett kOnyvk!IOmlitermtlben- l A m. kir. FöldmOveléfOgyl Minlszt, r 

úr 10600 -VII. 1933. számú kOrrendelete 
alapján nenn~l kOzhfrré teszem, hoay a 
mezoaazdaságr61 és mezOrendOrségrOI szóló 
11194 évi XII. t. c. 10 §-a surini ninden 
birtokos köteles a fák rOgyeinek fakadása 
dOII, legkésObben azonhan mAreius hó vé· 
géig, a belsöst'gekben, majorokban, szölölc
ben gyOm61csösOkben és kertekben lévO 
fáit' éa bokrai! a kártékony hernyóktól, i!ie
tOieg hernyófészkektOl és •epketojásoktól 
megliszlitani és az Oa&ZeJIYDitOit herayókat. 

OLCSÖ 
és pontos nyomtatványt 

KÖTTESSEBE .......... 
Jképzelni is lehetetlen Ht.rdetéseink 

tezen k é t sz ó nélkül :1 

Kultur Nyomda eredményesek! -
hernyófészkeket és llljásokat eléJetni. Báriny Károlv t-inyl!mt'rnnlc s Buda-,II~Jreadcli•ck fch•ilcle, uta1•6ayok 

Feihivom ennélfogva a város kOzigaz- pesi·GyOnJyOsvárosi Szénbánya Rt. fel- kiad.i•a a HAoíst-ttr 2 lfáru alatt az 
aatási terOletfn fekvO kertek, szOIOk, ayo- számolá• alatti cfgtOI bt'rbe vette a emeletra lc•ö lrodabclyi•i&hea, ••lY 
m"lcsllsOk és olyan beltelkek tulajdonosait 1 ._. ~ ál tö 1~ IL (S 

DIJT ALAN HIRDETÉS. 

u SZ É N K J T E R M E L É S l kG••ctlra& a u•OY•D r .. a"'· zur-6& bériOit, hOilY fenti törvényhelyen alapuló •okput, G1 jdóc&ky tiri•&Yb mcll.tt.) 
kOteie,ettségelket az ott feliOnlet tt időpon- lorit • a termel••• •••:ktl, bon az l A • b i i bálhol fu•arena p 120 
tiJ annál is Inkább teljesit•ek, mtrl arra hl- ll•• ••laeltlae, Jaauár hó 14í-•a mea· ara 01 11 D ra . 
vatott azervek UIJán &Z Jrlásl tllenOrizMni j klltlette Ipanállala toknak k&l6a ra red 'll iD! t D}"UJt. 

fogom s a mulasztók ellen az l 94 évi XII, -------- ------··--"'"*Oir.1·•-•·c.-t c 9I §·a alapjan a kihil1ásl el,árás fo-

l~a~atba lesz téve és költs~i!Ukre lesz. az l• f 4J~II• f tflte •If• 8JI~C:~'-Jit 1?1 
Irtás a kll:csqi elölj~ró, ig állal véarehaJiva. ~ ' -~ ~ 

A heaykozséal etnokOk és hrgybi ákat · · , M ó 
tzuton lJ ft:Jhlvom, hojly hraykOtségelk te- . Apollo ozg ~ 

figyeimét hivJik ld 1 akii. az lrrást fogar.a-
rUielén a hernyóirlisra a heJ!y~OlSPIII tagvk l ~ it 
tosltanl elmulasztják, azok n~veil, a k&ha."isi 

Szombat, vasáro p, febr. 25-26. 
eljárás folyamatba rétele végett, a rendésuli 

hivatalhoz jele~otsélr, i 
Gyongy6s, 1933 ianuár bó 21. Az 1933. évad nagy filmeseménye 

oROSZ 

=========p=o=lg=ar=m=es=t..=r=h=. A L P A R 

:!~~E T ÉS E l NKNEK l ~ a ""'m'"'" "'"•Om•lll'" '"''""• '"•" fl:mi"Q J TT A, 
ARA &j 

hicsi. & 
ERED- ~ V MÉNYE Via operett gyllnyOríl z e n é v e l ~~ sláger dakkkal 

l FOX ÉS MA-nag J • ~ ~ GYAR hiradó 

T e h á t ~ ElOadások kPzdele hétknzmrpolrnn f~l 6 é~ 9 órakor, , ... ,r- és Oanepnajo- ~ 
Ö n l s '"" •~ • ~ 71• • ''"'"'· 1.! 
LAPUNKBAN HIRDESSEN! i ~Gaell• • •lf"'§t(]lce:xl~~ 

r rr 
"SZIVEK KIRALYNOJE" . . . . . ' . . ' 

................................. 
HA EDDIG NEM VOL'I MEGELÉGEDVE NYOMTATVÁNYAIVAL: 

TEGYEN PRÓBARENDELÉST LAPUNK NYOMDÁJABAN! 

--~--~~--------···IIUBJ.!B!·········--I!IJIIJII Nyornai!Jtt a 1\ultur-nyorw·Hban, Gyön&yöslln. Nyornd1vezetO: '31ma D.hid 
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