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E napon sz ületett a ma
gyar szabadság, e napon lett 
azabaci a sajtó, e napon sza-
baelultak fel a jobbágyolf, e napon lett 
telJeast az ige: szabadság, egyenlöseg, 
teatv•riség l 

E azent, e nagy Nemzeti ünnep 
az a forras, ahova minden magyar 
lelke tvenkint visszater, hogy- tistta, 
üditö italaval felfrissitse magyar éw:.· 
aeinu, a küzdelmekben el·el lankadó 
nemes virácait. Ezen a napon mindcn 
magvar ltlek hal.aval és imaval jarui 
az Ú: lsten szine e'e, holy megkö
szönje secitö jósagat és konyörögjön 
azbt a nagy éa dicső Hazaért, amely 

1 1848 mareius lS·én, a szent sz •bad
lláC jelszavival egységbe forrott. Egy
ségbe forrott pedig úgy, hogy ennek 
az egys~gnek megdc.ntéslhez, szétda· 
rabolasahoz egy egesz vilag összdo· 
gása kellett. 

A me,csonkitassal, sz~tclarabolás· 
sal elvehették tölünk hegyeinket, elve
hetteil kincses Kolozsvart, a Banat 
televény földjét, de egylöl nem lehe· 
tett megfosztaui a magyart, a marctus 
JS-i eszmék és gondolatok vigasztaló 
ts reménytkeltő erejctöl, 

A márciusi forradalom végigsö
pört egtsz Európan, Olaszorszagtol 
kezdve, Franciaorsz~g, Németorszagon 
at és letgyujtotta Blcset is, azt a Bé· 
eset, amely a magyar rablancal tar
tolla a kezeben. A ferradalom e vi· 
hara vér· és ember aldo:talot követelt 
mindenütt és miadcnhol, ahol az em· 
beri szabadsagjogok kivlvasara életre 
kelt, dc vér nelttül, emberélet áldo2.ata 
nélkül teremtelt szabadságot 1848 mar
ciuu nalunk, mert a magyar a kar
dot ts a fegyvert hazaja védelmében, 
ellensécelvel sumben használta ta 
h .. znaJia, ele testvér vérontásitól ir
tózott és irtózik. 

A nagy napon szabaci lett a saftó, 
minden nemzet sz•badságanak és füg
getlenstetnek alapja, és elsö szárny
próbálgatasaival nemzeti közkincest 
tette a szabadaagh6s Petöfi "Talpra 
magyar"·jat. A azabacisac napfán mer-

.. · 

MÁRCIUS 15. 
nyiltak a 1'0l1tikai foglyok börtoneí 
és a marciusi ifjusar vértel&mül, ern
beráldozat nélkül hirdethette orszag
szcrte : az eg} enlöséget. 

Fekete, szomorú gyaszfatyollal 
takarák le azóta a magyar nemzeti 
Cimert. A hatalmas, szep, gyönyörű 

Kanaant clartibokra szedték szét azért, 
mert évezredeken át megtanult h hü
ségesen teljesitett raguzkodása az al
Iam sorsát intézö Hatrllomhoz, kitar• 
................................ 

lma ma~yar ta va sz ért 
Megfürdetern lelkem 
A tavasz lehében, 
Pezzsenö kikelet 
BOvös erejében. 

Igy mégittasu!va 
Felvetitem lelkem 
A kéklö égboltra, 
És ez imát zengem: 

Teremtő nagy Isteni 
Gaodás a hatalmad .•• 
Adj igazi tavaazt 
Télverte magyarnaki 

B. J. 
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tásra serkentette, sajat véré
nek aran is. Nem tu.:iott 
áruló lenni, az arulók mellctt. 

E nemes gondolkozásnak keserű kal· 
váda lett a következménye, de a kál
varianak dicsőséges feJtamadas a foly
tatasa és ezt a dicsőséges feltámadast 
meg is fogja érni a m<rgyar, ha azok 
az eszmék, gondaiatok es tellek fogjak 
vezetni: amely iranyilotta és vezette a 
mareius JS-i szabadsaa;- napj.m. 

A magyar szab1dsa~hoz való hü 
ragaszkodas és az azért hozolt aido
ut el fogja tavolit~ni a M~gyar Cí
mert borító gyaszfatyolt, de nemcsak 
az ajka\!:on, hanem tellekben is meg 
kell nyilvanulni: az egyenlőség és 
lestvériség szent igéinek. 

Az elsza.kilott részeken élő, szo
morú magyar testvéreink ezen a Nem
zeti ünnepen, titok ban bár, de igaz 
magyar lélekkel kűidilc hozzánk soh1· 
jaikat. ÖK még inkabb érzik, hogy e 
szóban: !;ZABI\DSAG benne van a 
magyar hegy, a magy.u róna, a ma· 
gyar négyes folyó. E· szó: szabadsag, 
jelenlí majd nekik a testvériséget, azt 
a testveriséget, amelyt,öl erőhatalom

mal lellek elszakítva. ' 

M.arcíus lS én a szivünk föle tü
zött nemzeti színű szalag ne külsö 
képe legyen annak, hogy emlékezenit 
és ünnepelünk, hanem szivünk me
lyen legyen ott az igazi hazaszrretet, 
a hazaut való őszinte önfelaldoz.u 
érzese. E nagy ünnepen j u >so n eszüuk
be az, hogy öseink sze nt esk ü vessei 
tettek fogadalmat a szabadug, egyen
lösig és testvériség h.un1as igtje 
mellett. 

Apaink e szent esküvésében nem 
szavak hangzottak ei csupan, hanem 
megvalósítottak azokat belsö ert e kük 
és tartalmuk szeríni is. Örö:tül hagy· 
ták ránk mánelazokat a kinc~>eket, ame
lyek egy nemzet lennmaradasanak, 
haladasanak, viugzasanak al,apjat ké· 
pezik. 
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Ff\LÖCDERES 
Szerelnénk tudni, ho&y ki volt az 

écesz gé/Jer. 
Szerelnénk tudni hoay kinek jutott e· 

azé be blzo~ytalanná tenni hmét a bányászok 
kenytrd. 

Hogy ml a gyöngyiisi lignitbánya kér
d~s és mi ldl a döntés, nem kell ismét le
lrni. Azt ~em, I•OilY nehezen bár, de sikerlill 
a bá11yászok k~nycrét m~gm~nte:oi, még azt 
Eem, hogy akadt nemes egyén, aki a .verk
lit• tol'ább forgalla, hogy a zötyögils ma~ina 
si ró ~ yerekek szájába ken) t· r~ t termeljen, 
m·.·" kihozzák a négyezer wa11ón lignitet, 
mely elvesze•! volna. 

Al elmult va árn1p zán ajtók mögött 
táq;ya'tat, egy tds:etós ajánla1ur, és peLiig 
azt, hogy a bányát mfgve~zi a kon;.ur~ns 

cég X pengMrt. 
Ha ez a vétel-eladás, a nehezen és 

hosszú k!ILdelmek árán megmentett bányá
szok kenyerét nem fenyegetné, semmi kö-
zll<~k sem volna hozzá. j 

Ha n m fenyrgetné, akkor két vállalat 
.a kis halat megeszi a nagy hal" - keres
kcddmi·liLieti ehek alapján - elintézett 
belső ügyeeskéje volna, ame'yhez a nagy 
nyilván .. sságnak: c:~ipis.l! 

De?! 

l E hecsukAsi szándéka nyilvin kltDnlk 
abból, hogy a felszerelés nem kell neki. 

Ha becsukják - maga marad a llg
nltplacon, dlkt.ilja az árakat, befektetett tö-
kéjét egész jól kamatoztatva - pompás kis 
Dzlet l 

A megmentett bányászcsalidok? ••• 
ugyan kérem 'l szabad Dllttnél a szivre ls 
hallgatni? l 

Ugy-e bár - nemde bár ?: Nem ll 

Ezekért a hányhzcsaládokért .Deresre" 
hoztuk ezt a kis rl:~:r.vénytársaságl trans• 
actiót, 

A dologi és személyi kiadásokban le
épített bánya nemesen és jól v~gzl hivatá
sát : kenyertt ad a legjobban rászoruló 
nlncsteleneknek. 

Nagy f;zeftissel ellátott, volt fötlsztvl• 
selöl nem fognak ezután sem nyomorogn!, 
- sőt e~yik~-másik11 már átmentette magát, 
a bányászokat azonban ha~ynl kell csend
hen, nyugodtan dolgozni, had szedjék csak 
ki a hivatalos ~zái által ls "nem~etl vagyon
nak" jelzett llgnitet, - e úttal még nem 
lehet öket széjjelkergetni l 

Hogy 1500 P munkabér biztositva lett 
volna? l 

Kevés, nagyon kevés. 

Rö-ld időre ls kevés. Sokáig tárgyal· 
tak. Volt jogi, pénzllgyl, kereskedelmi, bá
nya, llzeml, késLpénz, váltó, engedmény, ke-

o~ rnert ezzel az llzldtel : a megélhe- zesség röktönzött szaktanácskozása, - csak 
t~s!ikbcn egyszer már megmentett bányászok 8 bányászcsaládokat nem kérdezte senki, -
megint ken) ér nélkül maradnának, a lignit h 'i< Y öket átvette-e mdr a jóváros a fóccg 
- mint nemzeti vagyon - a föld alatt ma- vezetövei egylltt. 
radna, a földtulaJdonosok a iut~~L!~a~ ,Illeg _ .. Egyelőre 8 város jogi .szak~rtöje elh_á~. 
nem kaph3tnák, hát ezért l J ez az üzlet nem ritotta Ismét á veszélyt - késObb döntenek. 
egyszer ü kere~okedelrni, vagy· magánjogi Ugy-
ld, hant 01 : klJzérdtkú aktus ll Akkorra mel(kereslk a jó ur~k a szi-

A konkurens válialat 12.000 P-öt ál- viiket ls, - hogy könnyebben men)t n, nyls
doLna a városi bányáért, hogy azt be lehes- sák kl filleiket: a nyomorgó bányás~gyere-~ 
sen csukni. kek jajszava elOtt 
................................................................ ~. 

A magyar katona 
A magyar vitézség ezer éve a tárgya 

annak a páratlanul díszes kiállltásu kétköte
te~ mün~k, amely a Franklio Társulat kfa. 
dásában rno~ot hag)ta el a sajtót. Csodála
tus, hogy mh1deddig hiányzott a :nagyar iro
ddlornban olyan munka, amely a m11gyar 
hadv~zérek, tiszlek és közkatonák önfelál
duzó kötclt:sségtelje~oitését, bátorságát és hö
&lt:•~égét hiteles tör léncll adatokkal és egy
korlÁ rllusztrációkbdn bemututta volna a ma
Ily ar kötönt.éf!nek. 

Ell a n~gen érzett hiányt pótolta most 
nrl(y krváló katunairó, akik a magyarság 
ez, r0ves hilf,ainak tlikrében bemulaiJák a 
llldl(yilr k.•tona páratlan harci értéké!, önld
áldozását, hűséget Bár a nagy mü a leg
UJabb lwdWné:,etl kutat;is minden adatát 
gondosan fdl1asználja, mé)lsem válik sehol 
sLürke adathi!lmazzá, mert a könyv Iról: 
Pth:h j~no ezr~des és Gyalókl jenő ezredes, 
a Magyar Tudományos Akadémia Tagjai, 
továbbá vitéz t-áti B~rkó István e~redes és 
Markó Árpád alezredes - a tollnak ls mea
terel, ugyhogy a mil lll'lll sLakemberek szá
mára - akiknek elsllsz.rban J..észUit - a leg
élvezttesebb olvasmány. 
. A g)önyö il két kö!etet mlntegy · 500 
kép, vázlat és mellékh:t dlszltl, amelyeknek 
nagy n!ue itt jelenik meg először. KlllaO és 
belsO értékének benédes bizonysága, hogy 

három olyan ajánlással jeleni m~g, amelyek
nek mindegyikére el fog figyelni a magyar 
köz~nség : nagybányai vitéz Horthy Miklós 
kormány1.ó, vitéz józsef kir. herceg tábor
nagy és jákfal vitéz GombOs Gyula mtnlsz
terelnOk és honv~delml mi:Jiszter facsimilé
ben közOlt ajánlj sorai nemcsak a magyar 
katona kiváJó,ágAnak lelkes magasztalása!, 
hanem egyútlal hangos tanubizonysárak A 
magyar katona nagy nemzetnevelő értéke 
mellett, 

Ez a nagyszabásu ma fllrró vallomh 
multunk dicső hagyom,nyai rneilltl és pél
daadó buzditás a Jövendő magyar nemzedé~ 
számára. 

Bar'tl'gos mirkc5.zések. A Gyön
gyost Atlétikai Klub a tavaszi fo· du lót két 
barálságos mérkOzelsel kezdi és pedig a 
mlskolcl labdarúgó ketUiet elsO osztályú ·, 
csapatalvaL Az egy k futballmérkOzés mult 
vasárnap volt a Mlskolcl Vasutas Sport Club• 
bal, amely 3:3 Kólarányi eredményezett. A 
mlndvéglg Izgalmas, ér.tekfeszltO meccset 
szép számú közönség nézte v~glg, dacára 
az eső utáni hUvös korai tavastl Időnek. 

A másik mérkOzés holnap, vuárnap az Igen 
erOs Pálfalval Bányász és Üveggyári Sport 
EgyesU!ettel lesz, mely elé a labdarúgó sport 
hivei nagy érdeklOdéssel tekintenek. 

MEGYEI ÉS VÁROSI 

HIREK§§ 
lddOgJI kldVBZmtnJBk 

Azon adózón.il, aklo1ek négynél több 
gyermeke él közös háztartásban, az állami 
törvényhatósági és községl adókból az ötö· 
dik és ezenfellll minden gyermek ulán 51 
százalékos adómérseklébt cngedélyezr.ek, 
hogyha azért n~m tartozik jövedelemadót fi· 
zetnl, mert adóköteles tiszta jövedtlme ll 
évi 1000 1'-őt nem éri el, vagyonadc,t pudig 
a:ért nem, rnert i•nnak értéke nincs 25 OOO 
penpö. A jövedtlcl~madónál pedig, ha annak 
al•pja a 6000 P-Ot nem haladJa, az adó
alapból a~. ötlidik ts hatodik gyermek után 
200-~00 P vonandó le. 

A kamat aL év végén túl fennálló hát
raiékek után 9 százaiékra lett csökkentve 
12 százalékról Ha pedig az ellizO évrlll fenn
álló hátralékát az év folyamán az adózó ki
egyenlíti, akkor a 9 százall!kból 3 százalé~ot 
adójanál a javára írnak. Az illetékek és e
gyéb köztartozások késedelmes fh.etése tse
tén, ha ez egy ~:ven bellit tl:lrténik, a kamat 
6 százalék. 

A O.tzdaságl Munkáspénztirnak fl
zeh:ndö dljak. A ~atda~ági cselédek után 
a munkaallok a munkáspénztári hozzájáru
lási d1jakat e hó végéig tartoznak befizetni. 
A szolgálati időköz mérten l P 20 f, Illető· 

leg l P 44 f fi~~tenaö a kön~gi elöljáró
ságnál. Aki kellő időben nem hzd, beállható 
billesetért kártal;.nitá~al tartozik. 

Teherautó személyfuvarozása A 
magán teherJutó személysullilásra a 157.000 
-1933 szárnú t:Jelügyminiszterl rendelet sze
ríni használható. A rendelt•! azonban feltéte-o 
h:kil ir elő Az autó lllöpadokkll, köröskö· 
rlll kurlát!a!, a Iti- és leszállásra alkalmas 
(hordozhat(•) lépc~Ovel látandó el. Fuvarozás 
dijazá éri nem eszközOihetö. A sebesség ls 
korlátozva is. 

IpartestOietl új alapszab,lyok. A 
kereskelldcmllgyi mlniszter az ipartestilletek 
é~ ezek ow.ágos központjár61 alkoloti 1932 
évi VIli. tc. folytán intézkedik 6363 sz. ren
delet~vel, hogy az ipartestulet~k ez év nov. 
20-lg meg-tlkotandó új elap
szabályainál mik tartandók szem elölt. Igy 
a tagsági diJak 4, esetleg több fokozatosan 
emeikei.!ő díjtétellel állapitandók meg s azok 
kivet~sl módja ls meghatározandó. A felvé
teli d•j a legmagasabb tagsági dij félévi 
ös'zrJié>l·l en~nlllen az úi ta~o;~ági di;ak 
alapjá:r szahandó meg. lnté1kcdik még a 
rendelet a s1envedO választól jogró!, a vá
laSltásokról és az ipartestületi szék, mlnt 
új S<HV alapszabály,zcra megállapitásáról. 

Munkaszenezö Intézet létesltése. 
Ipari rnunkaall.almaknak hitelnyujlás utján 
való teremtésére és az ipar rendkivllll hitel
szDkségletel kiel~gitésére kormányfngedély
lyel Ipari MunkaszervezO Intézet alakul. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
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LAPUNKAT . 
BARÁTAINAK. 



Stopp l 
La. unk zárlakor, amikor D~re.Unk 

már kluyomv .. , ke&<tn álloll, nytrtUk az. ér· 
tesUiéit, he &Y pénteken délután f~l ke•tőkor 
a bánya elada,t szenödését alélrták • .\ bánya 
vevői Ausch ldd<Jrné éa Deutsch Pál akik 
1~000 pengőért vellék meg, A felb0Ztreléa 
la vétel tárnát ké,1ezl és ;,mi a 111 il\áuos
Sáiol kizárólag érdekel heti, az, · h•JKY a 
IYIIngyösl munkásuk, a mai IllUOkaberek 
melle11 aprilis hó l· ig meKiartandóll. A bá
nya bérek - terráa•um - ket tu:~enk, nt a 
polgármesler kezehez •~t. endOk a v~:vök ál·l 
tal. A vételár fdtt kiflzelt~k, Idet a g)ön
iYöli és tarjAtil bényira kebelezi.( be. -· 
A bánya mostanl vezelője - 8.11 án y Ká
roly bányamérnök - a bá,,ya A•·ételt!töl 
visual é peti, ezé1 t történt a llányándk f.:n
tlek részére való eladha. 

OrUIDnk, hogy az adott ht'lyzetben a 
szerzOdésben mlndazt klkölöllék, 11ml emb~
rilel( lehelő blztosltékot nyuj!, egyré&zt a 
munkáaok kenyerének billosilába vt'gell, 
másrészt pedlr a tl)Jdtulajdunusck bánya
bérének kifizetése szempontJiluOI. 

Ezzel az Atruházással a báuya~érdés 
vé~rleg lekerült a nap1rerH.Irő1. 

NYILT-TÉR 
(E rovatban közöltekéli n~:m 11álliil fc

lel6&beKct a &Lerkeutö.) 

Nyilatkozat. 
A "GyönryOai Lapok'' mult hi 

julius hö 30-An mer elent szamaban 
"VAluz Roacnfeld Emil 6r nyilatko
zat•ra •• elm alatt erv cikket teltem 
kOué, mciy Illili Rcscnfcld Emil úr 
macat aértvc trzi. 

Roacnfcld Emil úrtól emiatt bo
csánatot ktrck. Kijelentem, hoey azok 
llOzi tartozom, akik Roacnfe!d Emil 
úr jcllcmazll•rdaácAt es önz .tlen tiaz.ta 
köz.tlcti azercplcact eliamelik áa mcl
tanyoljak. 

ldOkOziJen ueyanla mcreyO&öd
tcm arról, hou a vonatkozö ünbcn 
Roaenfcld Emil ferfias maratartast ta
nusitou, valamint arról is, hocy a 
Gyóngyös varos hatosaga reucröl úgy 
Roacnfcld Emil úr, miat a parancs• 
ooka•ca alatt alló TüzoltótcsUilet a 
7185-ki. 15'32. 1&. hc&taro&at ICrcJmca 
kitttelel miatt, mec cikkem mcjclcot
IC előtt tc1jca elégtételt kapott ca a 

atrclmczctt hatarozatot Gyönrvoa v•· 
roa hatö••ca 8363-ki, 193.2 az. hatl
rozatAval ha .. lyon kivül la helyezte. 

Kelt GyonayOa6n, 15'33 m•rclua 7. 
Dr. VAJDA ÁRMIN a. k. 

T ar jessza lapunkat! 

MÁTRAVIDÉKI HIRLAP 

TANOGt N~PNEVEL~S 1 
lambal'll hiPBk 

A CierkésuzOvets~r rádlóelöadáaalnak 
keretében márc· us 24· én, este ll órakor, 
aróf T..teki P.~l táborparancsnok foa irde· 
kes anaolnyeivD e!ödllást t;utanl, me:yet már 
most is DllilY éulekl6llt!,; előz. meg. 

A stambull Gatarasaray c~erkészcsa
patnak tagi ar ko. ül 25-en jönnek föl a gö· 
dollúr j3mllwretra. M1vd azonban a csapal
nak ez a tibora m ozrttura, a Jamborten 
Cbak Ilirom u11pill tulinak résztven i. 

KD•o~ érdáess~Jie lesz. a Jamboree
nak a vizi-viloriázó replllt'Kép, melyet a m. 
klr. Állami Gépgyár keretében müködö 13. 
sdmri .Ezermester" csar-at é1·it, 

A Jamhoree tilletvárosban való rész
vételi és árusilási enficdély ki~dásán~k h~
tárideje f~br. 21-án lejárt. Ezt a határidőt 

- a jelerrtkezök nal(y azAmAra val6 tekin
teaci - a Jamboru KU<Iuágl csoportjának 
vezetője március ~l-lg me&hosszahhilotta. 
Az érdekllld6k forduljanak a gatda•á•i cso• 
por; veLe Osé1éhez, V., Nagy Sá"dor-v. 6 

A Jamboreel sokan Ut retnl!k reklám
etilokra felhasz.uálnl és edilll áruik1a tel
htvui a naayköd!nség fi((ytlmél. A Kizda
tálli c11upo•thuz. bü•fOidi gyárliktól •eu11eter 
ajánlat érkezell, melyoen kérik u áruiil re~>· 
l .amil ozásanak m~geuge~ését. A Ji1Udasági 
Cboporl a kU f.lldi JiiYárak kl!rh4t állalában 
tiu:asltja, mert el~ösorban a ma11yar gyárak 
és a magyar árúk wopagandájának óhajt 
le!let3sc!Jilet blztoait.aúl a Jamboree Dzletvá
rosban. 

Február 10-éil a Tábori Rendőrst!g 

~oproni csoportJa a város és vármejlye cser
,é.zvczet11&éKe ell:tt vizs&ázo•t az eddigi kl
képzés anyallából. Az O,z utcai rendiluégi 
la~tanya oklotó-ter;nében fuly1 le a "naay 
próba•, v l th Molnár János m. kir. rendör
feiUIYelö, a soproni caerktaz.rendö10lc: pa
rancsnokának vezetésével. .... 

Zenekaltara terjesztése. - MaJilyar 
Z~ueallJUtn Ctmen a mag) Ir nnéi élet szem• 
puntjábul narJ jeretöaé.t~D hllnllieKY folyóirat 
jdeu1k meg, melyben helyet adnak minllen 
magyar komoly zeneuerzöHek. A magyar 
zenealbum minden meaJelenlae alkalméból 
10- pcn11h jut . .lm .• t kap a tJenne ""lill• 
lent leJlszebb ma1yar nOt• uerz6,e é~ IlO· 

veKifÓJ•. ZenesurtOk m~Kkaesésl!t (válau
bélyeillel) és e.ölizetéseket e:forad a kibdó
hlvatal : U,pest, Gr. Apponyi-u. 20. Eiöllu
tht ar eay évre 6·- P• ngö 

Ma1yar Irók támo1at,aa. Ma~ryar 
KOitök AnlOIÓKiiJát rendezi sajto alá a .Ma· 
ayar Szépmlvea Céh •• mlll)ll IZ • c~lja, 

hOlY IlY csoportban mut1111 be a nyilvá· 
ao1aáanak az Oaazea maayar költőket. Az 
antolóKiibao meaJelent versek rl!a.tvesznek 
a Maayar Szépmlvea Cth Otven pena6a 
verapályáza án. Kl!zlratok bekUidhelők vá
laazbt!lyeriel a Maayar SZI!pmlvea céh-hez, 
Uu1eat, Or. Appuii)'I·U· 20. A köret ára 4·
p, E16iely&lal ár• 3. P. Előjegyzest az 
011111 b~kUidéoiv-:1 e fo~ad a Magyar Szép· 
mlvea Céh klaJóhivatala (U1pe~t. Or. Appo• 
nyi• u 30). -A DIIY érdeklődésre 1zámot 
tarlhatö könyv rn.Ajus 1-~n jeknlk mt'tl· 

s 

Ujdonságok 
Személyi hir. Török Kalmán 

prtpost-kanonok, páp ;i pre! itus pén
teken varosunkba Irkezett, hory fon
tos eahazi és közraz.:.augi ügyeket 
intez.zcn el. 

Halálozál. A felebaráti szeretet 
egy áldozalat mély rész.véttel kiscrttk 
örök r.y..sralomra e ho 8-an. Schopf 
Ermcliuda irgalmas nevér, gom1ozoja 
ts vigasztalojt~ a szenvedo embcristg· 
nek, hivatasa közban szerz.:U tüdö
vé•zben, hosszas szenvedes utan d
hunyt.-

\ itézek értekezlet e. A vuosi 
és járási vitézi értekezletet aprilis ho 
2·án tartjak városunkban. Az érteke1.· 
letct vitéz Mosóczy Istvan e'!.redcs, 
varmegyei vilez11ze" kapitanya forja 
vezetni. 

A Hon1z kOz1yDiése. A Hadi
rokkantak és Hadiarvait Orszagos 
Sz.övctlérénck: ryöngyösi csopor11" e 
hó 15'-én dclc!ött ftl ll orakor tuljil 
tvi rendcs közryüleset a Kath. Legeny
eulet disztermeben. Köznülts u·an 
tarsascbed lesz a Bruckner étteremben. 
A közryülésen a föv•ros tal'Scsoportja 
il klpviscltcli marat. 

Anat az emberben. Dr. Gazdar 
Lajos rendörlilnacsos iunyitása mel
lctt rilka bünllrybe n folytilt nyomo
z•st a rvöngyösi allamrendörstg. Bt
zalmaa feljelentés érkezett, hogy B. M. 
53 éves napszamos fi.tal l8 eves Etet 
ncvü lcany•t merrontotta, A szeren
csétlen lcany mtr édesanyj&nilk scm 
mert azólni, annyira féli apja fenycre
ttseitöl. 

Nemzetllnnepélyek. V .irosunk 
is a azolrott leh:cscdéssei ta iraz ma
cyar trzéaacl ünnepli mcr mareius 
JS él. - A hintaloa varoa a Szent 
Bertal•n templomban 9 oukor n•KY" 
m11Cn vesz reszt. T iz or u or a p• o
tearana, tizenegykor az izr. tempio n

ban lesz iste01isztelet. Delu'an ni~y 

ór.1kor a Hanisz-téren emltkünnepe.yt 
tartana!.. 

Klállltás. Matrafüred a fürdcügyi 
kiállitason mcgfelclö módon luz kep
visclve. Dr. Hajdú Bélit a Ba neolo· 
ciai Egyesület felkérésérc öaszcalliloUa 
az anyacot, amelyet azutan K•lman 
Lts:r;lö, Körösi Ja nos ta Salamon Ma
tyáa aecitatctvcl mar fel la dolgozta l·. 
Kttllitjak a Matra domború térképet 
la, amelyr01 annakidején külön cikk· 
ben emlcke&tünk mec, i&Y Korösi Ja· 
noa firada•coa munk•la oraz•coaan 
ismeritt lesz. 
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~~~L!V!Jár~o-~siJh~i~rdl!&ft!é!!SB~k~~~~--': ;üié~~·nöi állás-
ad J28011ú. J033. l 

T !ru t A& irsekföldi földeken 
mraöcudasáil m6velia alatt álló 

1 

területek, &l u. n. "f:rsekfölclek'' · 
bérletének 6rdsére heuör fdfo· 
&adása ü&ytben. 

tositani elmulasztjn, azok nevelt, a kihágAsl ra a p!lybalot március 25-le he l~het adni. 
eljárás folyamatba tétele vl!gett, a rendészeti A Wekszám 14•8 • & fizetise ennek mea-
hlvataihoz jelerot&élr. felelölee le11. 

Gyöngyös, 1933 január hó 28. 

oROSZ 
polgárme~>l··r h. 

ELÖLJÁRÓSÁG. 

TERJESSZE LAPUNKAT ! 

Hirdetmény 1 

Ar. unaevezett érseki földeken m~zö- ~~~~JM~a~á n h i r d 8 t és 8 k 
aazdasá&i müvelél alatt állo tcrületek 6rzé- ! = 
aére S933. dec. bo 3J ig terjedó idöre a vá-, --• ••• 

ros me&66rt fogad fel. Kultur Nyomda .KO~NmY•v•E· .IT •. ,.. l Felhívom mindazokat, aki ezen tnC%6· ' 
6rl tccndök ellatására vallalkozoa, hogy ; 
J933 márc. hó ll·án d. e. 9 órakor a Nagy
váro.hár.án dr. Makrányi Gyula v. tanacs- ! 
noknál, annak hivatalos halyisé&ébeo jelcnt
keuenek. 

GyóolyOa, 1933 mArc:. 4. 

1109;ki. 1!133. 

OROZ 
poleármester h. 

J árgy : Hevesvármegye alispánja i 

leallJil a m. k1r. FOidmüvelé~ügyi ; 
Mimsztérium rendeletét a hernyók, ! 
htrnyofészktk és lepketoJások kö
l~l~zö mtgsemmisiléséröl. M~gke
resés száma: J!i39/a. 1933. 

Hirdetmény 
A m. kir. FöldmUvelésUgyi Miniszhr 

Úr l 0600 ·-VII. 1933. szám ú kOrrendeltie 
alapján ~zcnn~l közhirré teszem, hOilY a 
mezögazdasagról és mezörendörsl!gröl szóló 
J 894 évi XII. t. c. 50· §·a szeríni mlnden 
birtokos köteles a fák rOgyeinek fakadása 

• dllll, leakéslibben azonban mircius hó vé
aeia, a belsöségekben, majorokban, sz6111ll· 
bow, tn limö:csösLkben és kcrt~kiH.:n l~vll 

fáit és hokrait a kártékony hernyóklól, ille· 
töll'g hernyófészkektili és lepketojásoktól 
meallszlitani és az összegyUjtOlt hernyóka•, 
hernyóft!szkeket és t•1jásokat elégdni. 

Felhivom ennélfogva a város közigaz
gatási terOlelén f~kvö kertek, szlllök, gyU· 
mölcsösök és olyan bellelkek tulajdonosait 
és bérlllil, ho11y fenti törvényhelyen alapuló 
kOtelcz.ettségeikel az ott feltUnleh ll időpon

lill annál is inkább teljesllsék, mcrt arra hi
vatott szervek utJán az lrlást ellenllriz!elnl 
f.JI(Om s a mulasztók ellen az 1_94 évi XII. 
t c. 95 §-a alapján a kihágás! eljárAs fo
lyamatba lesz t~ve és költségükre lesz az 
irlas a közstgi L·löijáróság állal végrehajtva. 

A h<·l(yközstiKI elnökOk és hegybirákal 
ezuton i; lc:lhivorn, ho11y hegyközségeik te
rUictén a hernyóirlásra a hegykO,séal tagok 
il(yd nél hivrák ld s a~JI.. iz irtást fogana-

Terjessze lapunkat. 

! 

!/ 
il 

',l 

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

OLCS·ö 
;1:1 

i11 ii és pontos nyomtatványt 
~~~~·! eiképzelni is lehetetlen 

/!;;,! ezen két sz ó nélkül : 

Kultur Nyomda 

u. m. imakOuyvelt, filzetes mll· 
veit fulyóir.rlail, tankönyve;! stb. 
jó ;s olcsó munkdiról kDzismert 

MÓCZER GYULA 
kiJnyvkiJtó (Kossuth Lajos· u 11/2) 
28 éve fennálló, modernol beren
-delelt kOnyvkOtllmlltermében-

KÖTTESSEBE .......... 
A "Mátravidéki Hirlap" 

mindenki lapja. 
e.:a· ---=---------."'-'-,,.",."_.,.__. ------------

Hirdetéseink 
eredményesek! 

Tehát 
Ö n is 
LAPUNKBAN HIRDESSENI 

~~r -e=zf~~~DS?'J~~ 

Grandiózus magyar világfilm l 
IAJ Ma~ryar &euid - manar elalak - ma~ryar mu&sika - maayar táJak - ~ l!rJ maeyar téma - ma~ryar liiniazek 

~ "A VÉN GAZEMBER" 

~ 
Mikszáth Kálmán vilá~hirü rcgtnre film~n. - A magyar inia két drál liiJ 

tnn~pc. - Fóazercpl6k : lm 
Bársony Rózsi, Halmay Tibor ~ 

liiJ Szereplök 1 Su&ár Kiroly, Kua Maada, Ca. Acztl Ilona, Vindori Guaatáv, ~ 
I!J Táray Ferenc. ~ 

~l' Flr t 'IDA:l~l, F1~[5EJ 
···--····-~-- ............. _ 

HA EDDIG NEM VOL1 MEGELÉGEDVE NYOMTATVÁNYAIVAL: 

TEGYEN PRÓBARENDELÉST LAPUNK NYOMDÁJÁBAN! -·--·--·---··,···-·--·--······ Nyomatott a Kuilur-nyorlldiban, Gyöngyösön. Nyorndavtzetc5: Sima DAvid 
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