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Rokkantjaink 

A világháború vérzivataraiból 
mcrt,pázva, betegen, btnán, vagy sán
t•n, némelyik végtag- nélkül került 
haza, abba a Hazaba, amely márnem 
is volt ilazi Haza, mdon elfaradva 
letenni kényszet ültek azt a fegyvert, 
amellyel balran és hősiesen védelmez
ték legszentebb idealju kat, a Magyar
hazai. 

Nem ta.lalták a régi h~zH, me rt 
mikor elmentek (e lvir.i~u~vJ, a ~y ö~- 1 

ni ak a ras nctgy es h.&talnJ<~S érzeséve l, ' 
kütsöleg és belsöleg egystgesneK lat
tak 's ismerték, és mid,)n h IZai üte:·:, : 
a mefecsonkitas kikerülfletetlen réme 
mar utban volt, be!sejel:om pedig ;.z 

ciottük ism~retlen elienség, a Í·Jrrada- 1 

lom és széthuzas lett urra mioden fe- ' 
letr. Hazatérve, nem taldttak a rt~i 

ÖlisZetartast, ntm a1.t a m~t::Yar szel
lemet, amely vezérelte öket a vi!ag 1 

minden taja (dé elterjedö f:·ontokon. ~ 

AIRiil:or még kezükben víl.ogott ! 
a kard, an1í~or, meg kezük ben tartot- ! 

tak a fegyvert, abban reménykedtek ! 

és biztak, hogy kötelessegük teljesite-l 
ac utan egy szebb es boldogabb jövö 
var arra a nemze<re, amelynek ftaikénl 
dicsöséresen h.arcolrak. H.az.atérve nem 
talaJtak azt a nugy.u gondolatot, a
mellyel szivól; ben e•tugy•ail. a csaladi 
lttzh~lyet, n~m voit h.:·yen az a Szent . 
Korona, ameiyre lo:;~sll.ud:ek. 

A lesti szcnvdesa1 és nyomoru
sagon lel ül osztalyr<szttK ~é lelt meg 
egy suiyosabb vesztes~g. A béna kar 
és lab mellc megcson.-itották ellensé· 
geinlt a Hazajok.at is. Nem sírtak, 
netn j.ajgattak, nem zugolódtak akkor, 
a;nikor a sajat testük épsége volt ve
azélyben, amikor a megcsonkit.-st sa
,at ma~ukon kellett eltürniök,de ökölbe 
szaritolt ~éz?.el, csikorgó fogakkal néz

té~ és uenvedtéd. at HJZajok meg-l 
csonki:.uat. A testi_ szenvedésük s~áz· l 
szorosd volt a lel i< 1 szenvedés, am1kor 1 

banan é& tehdL'tl~nül kellet Neleik, a 11 

H:>soknt:ls. lu.iu1uasul venni, hogy a· 

., 

és ezer :szamnul, néma türelemmel 
varjak, mar nem is az elismerést, ha· 
nem sorsu~nak nétrd jobbrafordulasát, 

Azt a keveset, amit e szercny, 

mitrt küzdőttek, harc-Jitak és szenved
tek, a független Magy u arszag szent 
•lma, abban a percben lrlt veszlett 
kinccsé, amikor kezukból kiülötték a 
fegyvert. 

A feldult és megcsonkitolt Haza 
utan egy masik nyomorusag szakadt 
reank, a gazdasari nyomorúsag. 

Ök, akik nemcsak a Nemzet ha
lijára, hanem annak aldozalktszségére 
is igényt tarlhattaiC, nem kaphatták 
mel e gazdasagi nyomorusag köze
pette azt az cllatast, a mlt nem a tel
jesitett szolgalatu~ert, hanem munka
és kcresöképc:sseguk elvesztése folytan 
öket megillette. 

, lerongyolódot', eic•étrt és fennallasa
ért küzdö H~la nyujtani tud Nekik, 
nem teszik mérleKr~, hogy vajjon el
lenérték-e azért a szolgalatért, amit 
letlek. Küzd ve és szenvedve, szivük
ben igaz magyar érzéssei szalgaljak a 
Haza érde:Cét, dacura - söt talan 
éppen azért - mert R)k~antak, 

S ezek a Hősö'<, a vilJghüború 
ezen magyar márllrjai, ezuttal is meg
mutatta,<, hogy érd~mesck minden 
meRbecsülésre ts ti>ztt::etr.-, mert gaz. ~ 
dasagi bajaikal es htarJ}o~ikat nem Ön· 

to. l:' l\ zú&okdo szavak b~, nem !neu
tek sebcik és csonka tes!ÜK mutoga
tasaval a Vtlig ele, hogy ebböl tökél 
kovacsolv.1 kivc:rCKdjék magoknak a ! 

jobblétet és gondnélldlli megélhetést, l 
hanem ism~t hösökke letlek ~s hösic:s l 
magalo~rtasul rgyütt szenvedik az or

szagra igazságtalanul h mélt.at!anul l 
rakényszerilelt gazdasági viiaghaborúl. 

Ahelyett, hogy szamu!: tömege· , 
vel, érdemeik nagysagaval, sebeiK ~u- ! 
lyossag.ival, vilagtalan szemük, béna 
karu~ és Jabuk, szelroncsolt idegrend
szerök minden ellenzés! elsöprő ere 
j.:vel kiallottak vu'na kövc:telöwi, 
csen.!esen, türelemm<:! és b-éKen var
jak a jobb idöket, hogy a nemzet te
rületi és gazci~sagi talpraaliasa utan 
eijöjjön az a jobb idő, amikor az ö 
szamukra is meg fog nyiini a gond· 
talan megélhetés lehetöaege. 

1.\lincsen szó és nincsen toll, a
mely kiludna fcjtzni azt, ami a hadi
rokkantjaink bfcsitletel is nemes gon
dolkezuanak kellö méhalasara al!ta!-
mas és hivo~tott volna. Közöttünk élve, 
hivalkodas nélkül olvadnak bele a pol
gari tarsadalom ba, szinte nem is tud
juk ts mar sokszor nem is latjuk, 
hogy hnatért rokkant hőseink szaz 

Közülünk, v.irosunkból is 
százan vanntk a hadtrokkantak. 
ami R'lkk•ntiaink ! 

sok 
Ö ir 

Gyülesre jonnek össze. nem azért, 
hogy tüntc:ss nek, nem azcrt, hocy 
gazd.ts.igi clónyöKet harc"ii•nak ki, 
hanem azért, hogy no~gy iCimegükkel 
emlekcztessenck o~rra, hogy minden 
(llagyar polg>rnak Vdn egy soha 1-= n:m 
röható a dos ;aga: a Hadirokkantak 
meg becsülése és szeretete. 
................................ 

F~LÓCDERES 
A hires ma;(yJr vit~ L, Bolond, egyititil 

buzogány.:sapással beliirte a nagy kaput. 
Mi buzu~;ány helycll apró ólomkatoná

kal klildiink h~rcba, hogy meg\iVJák a har
c.>!, Egyetlen c~apás helycll el n~m lankadó 
ki\V·.'Ikezete•s~!i(l(~i har.:ulunk, - irunk is 
a~titá;unk, mindaddiw, amig er~dmény nem 
l, sz! ·-

El( y hl- h.irom n~IIY /ej he fui{ u-
g1 an t(H<ti a v~ gén - 111111tlta rsak l>uzo
g;"'Y id.-tk \' .>in.t, · l lj a ! ! cisii a kii~irdek. 

M,.,, pnli~: atb>ik tnJtára mind~tlkllll"k 
akit il Ifi, hogy : a v;ir"~i 1 á:ub~\ ~lelek l<!~ 
szállitatnak a : nullára l 

SLáll!jl'J!:YC : u l 
Nem l nem vk.:elünk ! l 
lg~z, hogy e1.t a határazatul tnél{ nem 

hozták meg, - de llw fultl kövctkellli, 
Bizi? l E~~:tlszen ll - mert: .a vám· 

dltté1elek az )890. évi l. t. r. 17. §-a íortt·l
méhen minden kártérilés nélklil /t'sJtJI/itl.a
tJk; ha a jövedelem IIJbb, mi11t az I!NO évi 
l. t. c. ~5 § tlrtf'li.,"toen a \'ált1tárJ!:)ök épl· 
tése ésf<'flfllartdsa eimén számba1 dn tö uf.lt
llél!ltl .• 

Tu.!juk hö!..:scn, llot.ty a Há : t'avl'IJttll 
su1hég/,•lhez a1 évi be,·~! a· l ~ú~~. oro''' kel
lene, hogy a \'áros 1111gy föuL·;íjá·,ak l'tÍIIILJS 
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útja rendbe j!IJjOn, de mégis llekdnk van és 
sajnos l .l~st" igazunk, mett a vámbevétel 
O lesz l . ...,, 

Nulla leu azért, mert van az engedé-' 
lyPzl!sl 'Ok iratnak egy ltlke-plefttt· ki•l ré~' 
He, a.nelyd állandóan szem" éllll'tl!vésit~·
u~k az .• •llt:tékesek". 

Ein:, e uo! talén.csak elfd~ték. Hamar, 
. 11Urgllsen juliast uk esznkbe: 

2. Mlilthugy a Vémszedésl jog a k/J6· 
fortalom érdekében engedélyelletik, vámeo
gellélyes .- ó J vajjon kl Js lehet? l - ezen 
érdek s1.olgálatában köteles : 

a) ·.a klldorgalom akadálytalan gy a-
:· '~öro hiltása céljából a vámtárg)at - á l 

vatjon m ·1 ls lehet ? - mlndenkor kifogds
talan karban tartani és ut - - (u!fyan 
rnit ls - -?) szOkség eselén újraépitenl." 

IKY vagyon ez valahol - no l boi??
pontosan lelrva, s a .fentebb Idézett kis a 
betUcske ellitt 111f&v•gyon Irva az ls, hogy : 
;" vimengedélymi~- ferel.,.éif, ··k~lelflae 
.. feladata. • . ·. · f ~. "' 

t; Ha -·ut~ a .. r' nieter . JltltiUt, . pa.J'~tt; 
mérllel, z•golódbl l!a ei!Aeredést. amely 
négy főutcánk lehetellen dfrapofá ml tt el~ 
·mood.tak. és lelrtak, ni!n!f oy111e lellelne J)'Dk 
t eni és a .• f;,jra hány l borió~: helyett. szu~olr 

· hely.ert beOntenl:.meg lenne Ismét a .selyem" 
u~n~ -

Itt ll ebb.én; a kétdésb~n nlitcs tovább 
helye a halogatásnak. Hou•: líell · folini és· 
meg kell cslnáltalnl. · 

Kl merl vállalni a ftlelllssséiet, ho&y 
a megállap·t .11 kiJtelessig rlmula•llása e11y 
nép liapon a. \'ámiOio .• uv~ny "vi~uavondsdt 

vonja maga utAn. Kl fog f~lelnl azé•t,<ha az 
a kicsike· a) pont mlatt a város el folf esni 
egy jelentékeny bl'véll'létől, ha a kiJz/OTID-

,Iom éNJelt.lbnn.fellllrll fa :.sdmrft. Jt)rtk a 
·fmü~~-ml ko~if'ltprtblit? ~l 
Jelz, h .. - egy szép napon az engedély 
bklrat .Botond bárdja• bl'tOrl .egy· csapásra 
azt a kaput, amelyen mi -· és mlndazok, 
_akik az .. ~tak ~~~álfá~ .kO~érdekD~ek, l~tják -
oly solcal és gyakran hiába zOrgeltUnk mea
értés és meJ~ballgalás végett? l 

A.,. l'ngedély okiratot nyilvánosságra 
hozták, nil fonto:~ részell most klfrlssitettOk 
- Itt a tavan, It liet kezdeni a javltt&t; 

A javiláshoz azUkséges anyagok : vdm
mtnttsek/ 

Lehet kezdeni l Ha ml'g vonina ls ké
sőn .volna l 

' .................................................................................................. .. . . 

. l MEGYHiREK~9SI 
·.- ; Gyöngyös város hazafias kOzOnsége ez l A róm. kath. polgári és felsc'Smezőgaz-

Március 15-i ünnepélyek 
évben ls lelkesedéssel áldozott a vlsszaem- . dasági Iskola ugyancsak kltett magáért az 
lékezés oltárán, merl az egész város apraja Illnoepély ren-dezésével. Az énekkar nemzeti 
ja és na1h·ja fl!lvonull, hogy visszaidéitie az imája ntán az InképitlikOr elnöke, Diószegi 
1848-i gondolatokat és azokból· erőt mtrltve, Lajos mondott egy lelkes, azépen kidulgo
ellyben isrnet hitel téve a magyar tliZmék zoli beazédet. Társait .buzditotta az l'trökl)s 
melleu, kllls~leg ls k1fejezést adott Hazájuk- honszer,tetre. Kéler vlgj.iték nyilányát To
lloz való ragaszkodásnak. mlls György vezetésével a gimnázium és a 

A Sze nl' Bertalao templomban délelőtt.· fel~mezc'Sgazdasátl Iskola eey•sitett zene- · 
9 órakor Mdgnln Adorján esperu:...plebánoa kir a rnDvfsal ·érzékkel játszol! a. Ábrány l Emil: 
ünnepélyes •zentmlsét mutall~tt ,be, amelyen Ml a haza c: •. me~drámáját. Havasi .József 
ll ÖS~It& kO.tig~tzgatásl és illami . hivatalok.. naay hozzáérJésst:l adta elő és ~·zépen kisé~le 
h\ljt~letil~l v~t.ek ré!il.l• Tiz' órakor a pró"' zon~orán Mlhálka Margit reál afrnn. tanuló~ 
tebtáns egyház. temphÍmában, míjd tlzeneay" J"l. sz.ereeeu. ~e~p,e .~_ltfa· · K~rekl'i · Gyoi'gy 
órakor ·az lz.raellta templomban. voll !.ten-· ls.· Örom volt' IMnF a. relkiA~alttilit; ir411artJ:. 
ti'szielet. a biztos· tis'z'ta·: hangokat. A b~fani,táa. és ve-. 

A régi haifyományokboz blven, a pol•. zetés Relsz jakab po lg ls~. · ~ár érdeme,. 
Kárlág llouepélye a Hanls:& Imre térre volt. Ezután . egy lfjuságl- szltiii1Dvet adtak elő 
hinMv~. azonbau a fennálló torvényes ren- Hólyl Ferenc, Bársony Béia, flbar László 
delke&l!sek miatt az Onnepély · helyét meg és Lévai István felsőmezőgazdalágl Iskolai 
kell, u vá tozla nl éa a Katholikus Le&éily- növendékek. A Magyar OOI~t-o·a igen jól 
e11yh:tuen folyt le diazes ktllsöségek köz.Ott. megválasz tolt, helyes Irány ú· és nevelő érté~ 
r\ váro.unkban mOkOdő dalárdák egyaással kO kis szlndarab. Feltllnt benne Sdvák Imre 
vetélkedve i.gyekeztek u Donepély sli n vo- szóló éneke. KDIOnbOzll tOrtéodeseméoyeket 
nalát emelni, de kOl.OIOk ls kltOnt K6rOsy és a mal viszonyokat mee~zemélyesltll 12 
jauua karnrester veutésével az Iparosok szerepl6 emelte a hatást, de a legszebb a 
Ddlköre, melynek .Nem, oem, soha• cimll, végén levő élőkl!g volt, mely' azt jelképezte, 
Kár~Jálhy által uerzell dala annyival is in- hogy a hazasz~retetben egyelDl ma minden 
kább érdekes vu ll, mert Sebesty~n La,os magyar és hozza vissza Nagymagyarorszá
állami el. k01.p, Iskola IgazgatóJa hangsze- rot. Az élőképben HungáriAI Drovdovs~ky 
reJte. A kivaló felkészllllségKel el6ado;t dal- Erzsébet személyesitette meg. 
müért a Dolkör t psvi.:arban téuesUII. Ez az el(l!ez előadás valóban mlnta~ 

• • • azera volt. A megjelent vendéjek várakoz4-

A gyOngyOsl 611. Koháry Ist án reál
gimnálium • Wacholl-kOre• délután 5 órakor 
tartulla hazalias llnnepélyél, a ginmátium 
nOvenúékei rész.ére. Az llnnl'pély rne,..nyltása 
elOlt már jóval korábban uufuláslg meg
telt 1 rajl.lerem, rulrt az Onnepl!ly ldrje el
érkenll kitllnt, hol(y az Onnepélyt a glmnA
l.iurn tornacsarnokában kellelt volna meg
rendelni, mert az. érdekl6d6k nagyrl!sze nem 
tuduli a terembe bejutni, pedig a gonddal 
Osueállitoll mllsur szép ellladásban érvé
nye. tllr, klllOnOsl'D nagy hatást keltett Piu
tor Józstf .Március 15.• c. e~ryfelvunáaoa 
.szlnmllve. 

••• 
Szándékosan hagytuk ulolj6ra a róm. 

kath. polgárt és fels6mező&azdaságl Iskola 
llnnepélyéről szóló tudósltásunkat, hory an
wil jobb;an kiemelnesslik annak értékl!t. 

son felDll mQélvezetben részesOitek. Az· elő
adás rendezése Szlrmák )Pnő polr. Isk. ta
:r.ir hoz.záértő tudását d csérte. 

Talán az első eset, hogy bllszkeseg 
fogta el a gyOniYO&I embert, a mullban 
annyi szomoruságot okozó róm. kath. polgári 
és felsllmezllgazdaaágl Iskola nyilvános On
nepélyén, mert Ismét kltOnt,· hogy ez az is· 
kola Immár c~ljának és rendeltetésének ml'g 
van mentve. 

T arjassza lapunkat! 

' A "Mátravidéki Hirlap" 
mindenki lapja. 

Idézdsl adafok a mult tvrll 
Hoay a gyöngyösi polgársálf az 1932. 

é\ben .mennyl kOztehe1re1 lett megróva, a 
kö. erkező számadaluk rnutaiJák. · · 

Állami adók: 
28.476 P fO!dadóval, 198.138 P ház-, 

29 218 P társula ti, 2 287 P tarllil'm, !>2.588 
p jövedelem~. 37.\,08 p vaayon-, 18.144 p 
rokkant-, 53.893 bele&Apolaar pótadóvaL -:
Öiistesen 419.652 1',. · 

., Megyel adók : 
.. 32.009 P vármegyei pótadóvil, 47 420 

P vm. útadóva l, 16 691 p· ín egyél illelO kOz
munkAval. Kamarai Illetékek : 3.167 P·'q"" · 
reskedelml és iparkairilfil, 712 P mezőgaz-
uasági. Osszesen ggggg .p.- . : :·.• 

Várost adók : 
81 300 P 5 százalékos keresell adó,· 

102.777 P 46 százalékos köz.s~KI pótadó, 
11.027 P kOzségl kOzmunka - Osuesen 
IY5.104 P, 

A három csoport rgyOtt 714.755 P, 
melyböl - 1 város 21.000 lako~>át véve -
fejenként 34 P esik. 

Évközben tOrtént adótOrlés fol) rán a 
714.755 P csökkent 6g5 t52 P-re. 

Az 1931. évről áth~u:ott adóhátralék 
58l) 328 P vult. · 

A fenti adókra, mclyek egyBtres keze
lésben vannak, befolyt 557 022 P, melyb61 
állami és megyel adókra 75 szbalék, vAro
sira 25 százalék esett. Ez az .osszeg az évi 
előirásnak 80 kzázaléka. Hátrilék . maradt 
állami és megyel adókban 539 581 P, városi 
adókban ped•g 188.178 P. 

KIIIOn kezelt adók : 
Az állarnnl illető rendkivO i kOlOnadó

ban (blilkségadó) a kivetés 85 317 p, és 
előző évről hátralék 4·"627 P. Erre belizelés 
történt 96 321 P. - A város! Illelll Inség
adóban ki lett vtlve 46 702 P. Betizetés re~ 
4 4112 P. - Eten adó egyrészének esedé
kessége a folyó évre esik, tehát a bellzetéa 
nagyobb része ls ekkor történik. 

A, alkalm~zottak kereseli adója 1 vá
ros részére 23.585 P. Ugyanenk · 11tán kD
IOnadó az illa m részi! re 12 654 p. 

Forgalmi ad6ból a varos részesedése 
45.934 peng6. 

Ebadó •vl hlvetése 2.217 P. 
Városi vagyonátruházAsi llletékleróváa 

14.698 P, melyre befizettek 9 243 P-111. 
A késedelmeseu fizetett adók után be· 

folyt 29.489 P kamat éa 5 716 P behajtás! 
Illeték. 
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TANOGY, NÉPNEVELÉS 
lllara MI'D 

Paaamlalák a }.1mboreea l l!z nem kG· 
&Gaall!aea panama leaz. H4!tere aa, bOlY a 
panamalak moat jeleatke&tek a Jamborura 
11!1 12 f6vel foanak a 10dOII6I Vlláll4boro
z6eon rll!utveaal. 

A Jamboree terOietll!a f6rt ii ártfr.l kút 
mttkeadte mO.,Odll!a6t fa jómla6a11!10 blall!
•e• viztartalmával ho11á,árúl ahoz, hoay 11 
addlal. - a azo~afaletet mlateay nii!IY'''" 
reaea meahaladó vlzmeanJIIII!I, anaak Ot· 
110r1a6re emelkedjfk. 

Az uj aarol jamboree·táj6kollató fDzet 
meaJelent ela 111 l kOaell napokban foadák 
a IlOliOldl azGvet&ll!ltknek azltklldeal, U1y• 
lllalfa a mauar nyelvi táj6koztat6 la el· 
baayta már a nyomdAI. 

A Jamboree 16tkfpll!nek az c!rdekeaú
lil!t novelol f·J1j1 az, holY a aátorok oem 
IlY mlatájuak leszaelr, haaem mlndeald o
lyan aátort ver fel, amilyet l~lll!ee ela • • • . 
budlelje eoaed. 

Az 111101 keaUaltDitD beiDI tObll do
~alalum 61 uarmat kDidl ~sapatát a J~m
bureera. IlY Auutrálla 150 f6vel, Ir azaoad
állam 50, Dflafrlkal Unio 100, ladla 170, 
Kanada 10-11 flvel kc!pvlaeltetl malir. 
EzeakivOl a blroda.moa klvOI mDk6d6 an· 
101 ca.1p1tok la jelearkeztek, IllY például 
Paleutlna •lY. Párta 12, Olyoa 12, P•uama 
pedil azlatll!a ll cae&kfazfl kOidl a jarn· 
boreera. -·· Pedap1lal uemlairlu n. A QyOn· 
tyOa vároi éa a jaráa állami, kOzaé&l, tár· 
aulatl, valamlat a róm. kath elemi Iskolák 
taoitól rc!azll!re a V, K. M. úr rendelete alap
ján meauervezett pedaióKial szemlníiriurnt 
aorozatok eiiG állomba a mt vérosunk vou. 
Márc. 17-fn. pfntekea 1)'011 O~~tze miuteay 
200 taalt6 a lela6wároai 111. el. lskolaban, 
Dr. 5qby Imre kir. taafe;ogyeiO elaOkldé· 
veL E16ad6k voltak: Dr C~tk.,el f.:rtnc 
drmetyel tlaztl r6urvos, Szeallványl Gyula 
rk. lakolal i11111tó, O.:r1ely Istvia kertfezeli 
f6.akolal tanir, Zeke Oibor drmeryel tani
tóeaye&Dietl elaok. A kOz&flek plébiaosal 
11!1 Jeuz6J la ~•akaem tel;ea azámbau vettek 
rflzl u el6adáaon. - Részletea beazárnolól 
leilk~zelebbl azámunkban hozunk. 

SNilfellgel6llitolatú. KellerAia
tir e1ri polr. iak. lifa&lato, a pol1ári iako
.. k f6ila11atölálálöo mc1bi1ott naldeliiYe· 
16, f, lao 6 -9-il a pola.i.rl leáa, Iskolát, 
10-JJ-4• a rk. poli• filiaakolat Yi&alálla mc1. 
ltil6a61kép 616méack aciolt kifeje&élt, holY 
a poli• lakola erk6lc1l él taau!aaáayl álla· 
pol& kiheverte a 1asda .. ai Itajollat á már 
aa "lapuaal jobb crcdaaéayt tud felmutabú. 

KOzpllú. A Gy6o1J6II Kathobku1 
LepaycJiylet f, évi március 116 24-áa, ••· 
..,_, .. u. fél 3 6r.&kor ta• tja 1aját laclyl· 
.... bca 69. •vl reacle1 kozryilfút Ma1a1• 
Atlorjáa c1pera-pleltaao1, ciJb. ci•Ok cl· 
•Oklcthcl. 

AJÁNLJA 
LAPUNKAT 
BARÁTAINAK. 

MÁTRAVIDÉKI HIRLAP 

SPORT 
Labdar616 mtrkla6sek 
A Gr .. &YIII ltcrakcdclaal Alkalm&· 

aottak Sportc.,.a•lca. m•lt ••láraap a Mia
kolcl Vu.aaa Sportkl•ltbalmérk6&6tt, •ely
&61 3 a 2 aráayb&D YtrcHpt uca•ccfett. -
Ulf&oakkor a Gy6DIJ'6al Atlétikai Klub a 
mi1kolci laWaru1ú ks,.ld l. osatályu Cll• 
patábaD 2·1k belyeo 4116 Pálfalval Báayáaa 
.. O••IIJ'Árl Sporte.,.n61etst 5 2 cred
mcaoycl verte •el• - Eaa mtrk61f1111 a 
GyAit-aak fiatal láttkosokkal fclfrillitllt ... ,.aa i11a lelkel, fár•clbatada• Jáleitkal 
aacnate mq a aem v&rt uep IJ'Oieln.at-. 

. ;··' .. -,-
~ 

l 

Keresked6k gyiilfse 
. A IJ'I!DIJ'611 kcrakcd6k 1933. aaárc. 

U 19-la clélel6tt fd It íwaker a C~araok 
bclyi1é1cbca a kerakcdelmct k6aelr6llrlat6 
koaraacla1á1i klril ... kbca foato1 értekale
tet tartaaak, amely értekcalelen falkéraikre 
aa OMKE (Oruá1101 Ma.,.ar Kerc•lleclelmi 
&.,. ... , .. , rt1aér6l Vértea Emil aa OMKE 
atela6kc és Kor•&tb latYáa f6titkár l1 lel 
fo1aak 1&6lalal. 

El6aclá1t tartaaak a aaa.,.ar k611114a· 
Úli élet mal belyaetér61. Saját érdckikb• 
felbh•juk a lael,bcli kueaked6ket, horT az 
ért!:ke&lelea okYCtleoil telcajcnek •el• 

UJ DONSAO OK 
Húaaúl. Szab6 Kt•r•, Szaból tel•t~rc a Bruckncr •tterembcn. Eb~d

J6ró vatrlrazrató leánya, lokcai tcry P J•80. 
LollcaAnaalry Latos m. kir. honddf~- Pótv6s6r. Füzesabony k6zsic 
hadnacaal folyó tvl mbcius hó 21-in folyó hl nadciua hó '·•ra esett, de 
d~lutan f•l 7 órakor esküszik örök a rossz IdOjárta miatt teljes sikertelen
hüúrct Gyoau6aOn, • K.alv•ria tem- uccel meetartott vasiri a helyett folyó 
plomban. Oszinte azivvel Irivinunk hó 27-•n pótváaárt tart. 
tartóa bolclorsárot az ifju párnak. N bad tl• At em sza a .nemze szu 

Leleplezett csaló. Berta Jánoa cé&t'blakoa laasznalnl. A kercske
román &lumpolcár kitapaaztalva CIY dclml miniaztcr a városokhoz rende
azonea nevi furoszl•viai foldbirtokos tetet kflldOtt, amelyben mcctiltfa, hou 
családi .kórülmtnycit, a birtokos ro- a hatóaácok a "nemzeti'' azónak oz
konaihoz ta ismerOacihez leveleket in- Jeti dctábl•kon v•ló alkalmazaaat cn
tézett, hocv ~irtokat eladván, a vetet- redélyczzélr. A rendelet azerint a mar 
ár kézhezv"eleic accitatk ki A rolro- meclcvö ilyen mccjelölést is tOr6lni 
nok késza~ccel iltak rcndclkcztarc, kell. A minisztcr azzal mo~CYar&ua 
úCY holY Berta ]ánoa hónapokoa ke- rcn:iclkeztait, hocy az üzleti •tctbcn 
rcsztül crész sztp kis bevételre tett sok visuatlts történik: a "nemzeti" 
szert. M,Jst a CJOn(Y6si államrcndör- mccjelöléaael. E,t a jclzöt csak oraza
atc kap:tányuca lelepiczte az ÜCYCI ros itdektlrct azolcaló akciónal lehet 
ualót éa átadta a blróaácnak. Az cl- alkalmazni. 
,ar&s bcfcjczéac után kl focl•k tiltani 
az orazár tcrülcttr6l. 

Halitosuereaca6tlena61.Szcr- HIRDEJEN LAPUNKDANI 
elán délutan a budapeatl motoroa tü-

ztrúc Fazcaabonynál vonult keresz- 1932/13 vaht. azám. 
tüL A mcnctoazlop elJ Fiat•kocsifa A 
Kápolna k6zcJtbca nekirohant CCY' ut- fVeféSi hirdetmény. 
aúli cpcdanak. A Mavart CY6nCY61i Or. Horovlt& Alfrid G1nv6d által kc!pv. Qyon
fáratának Yc&ct6fe találta mer & tönk• IJIII Bank rt. javára 2799 P t6ke fl tGbb kO· 
remcol lrocait, a kocai romfal alól hol• vetelés fa járulisai trejlig a gyOn~ryoai kir. 
tan vctttlr kl Szomolányi Ktroly ·ru- iárásbiróaág 1931 fvi 4035 sz. véJZflié•:d 
ztrhadnaryot, mir K~ Ferenc l&akasz· elrend~lt kielégtto.!si végrehaJlis fulytan vé&· 

rrh&Jiásl sz.envedöröl 1931 é\l JUlius hó 
vczet6 iccn sulyos belsO aérüléackct 20-<~n lffoalalt és 2790 p, - fillérre bo:cblllt 
11cnvedett. Mindkettöjukct GyöDCYÖire a fo 111alási )könyvből 1-.i nem tllnö más foa· 
uállitottálr. Jaltalók javAra la, at 4rvo:réa me~rtarlá:o;it ~~-

KOZI)'Dl6a. A Hadirokkantalr, . ren~el.:m, de ~sak arra az eae1re, ha kielf· 
HadiOzvc ck ta Hadiárvák Ora&ároa rité•l Jo1uk ma is fo:nnáll h ha ellenok. ha· 

lY . ,. laaztó hatály á lsfnykeresel folyamatb•·• nrn.:a, 
Nemzeti Szoveaaér ,.Honn Gyöncy6a ..- vé1rchajt4st &tenved6 takisin, Adicsoa, 
vároa t.aráai caoportfa folyó hó ''·tn ·Keayfrvári tanya leeodO meat.rtásara hatir
cltlcl6tt ftl JI órakor tartfa ÜDDcptlyCI !d601 1933 fvl ápr11i1 hó 3. nJpj4•r ak dél· 
kcrctu k6&0tt rendel ivl k6ZCYülta•t utáni a órá11 tüzetik kl, amikor a bllóilal( 
a Kath. Lcpayculct naCYtcrmtbcn. lefoalall buzatermfs, Arpatermél, 2 ló az~r· 
Ucvanakt.or ldoa&táara t.crülnck mincl a&ámmal, l ko~•• inaó•taokat a lc1ro ber 

116r6nek kfa:&pin&flzetll!a mellert, sz Oil>s• 1 
&'tonlrnak • HbcsGltú trmcl, akik azt eaelfn becaáron alul la el losom adn , 
annall: ••ettn k•rvtnyczttk. A köZCYÜ· Qy'lnayos, 1933 március ll. 
lal koat6lc1 tánaacbtd a f6v1reat BÓDY LÁSZLÓ 
ta más liriCIOper,ok kllrüldöttci tll&· kir. jblróaáal vfarehajtó. 
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~~~!JVa~· rosi _,:hirdetések 
2Y85/kl. l 933. 

·' 

Hirdetmény · 
.-: tou politikai maaatattásak •··· lleabtahatósi

IUtc, 6 y nemlrDIOnhen azolrilatklpnsl!rU· 
kef Igazoló orvosi blaonyii~Annyai kellően 
ftlazer .. U• kérv~nyOket Heveavirmqye alla• 
pámihoz cimezvt hozzAm 1933. évi mirclua 
hó 31. napj.inak · déli 12 óriltl adjile be. A 
k•'sőhb érkező kt'rvén)ekd flnelemt1e aim 
veuem. 

A tanoncole éa sea•de'k munkábá lEpé~ 
sének éi muukából Vlló kilépésbek bei•: 
leutéa kötdl!zetl&é&él az 1884:, XVII. i .. ~· 
!10, 103, 106 §-.. i ... Vll~lllilll a' 1922: XIII. l' 
t. c. 87, 104 §·al atigoru~n előirják . '! .. ,lz 
1922: XIII. l c. 125 § aluiJJáU a. RIUIISliÓ· ' 
kat bOnlelni rende.i. . . . . .. . . J 

A htvatkuwu§-ok kill!jezet:en kim.o?d· l 
jak. hue,y u·. iparoa u. y ~~~~t.édt:r fel ne,tn. fo· l 
gadlldl, aki aL elöl>ui lllltukaallvVoil k.Qiöll 1· 
~z.enődésnell. törvcllyes lllt'llbdln(s::l, vagy l 
c.ll, hogy munkuzcnöd~se a. l!lrvé .. y f:rlc.· : 
mében fdmOildás filii~· metstllnik,_L~m iJtéi· 
zoiJI. Aki ily iJlazolis nélkOi til!llédet alkal
maz, u a legeddel tgy.etc~a.ltllc&eu felt'IÖ11 
az ille.ő ipuusuak a . t>géd ~ll .. vozasa ~Ital 

ol{owt kárert. A muokábalé11es al..a!mával 
az; iparosnak a könyvt:t il ~~~K<~IJI'ÖI Al ktll 1 

venni~ és a seJlé..l all<allllazását; a mu:.ka- ! 

könyv !Jetnlllatá,aval, lcgkehőbb 2 het .. alall l 
az lpartestU.dne)l be kell jel1!11teni.e. A.mun·l 
kából kilépé::.~ur ioZ lpuro~n;ok a kilépést. az l 
lparttslületnek he kl'li jeleiueni s a munka
könyvct a kil~pő s.·g<dne~ át kell adnii: 

A viiasztist Gyöngyös m viroa képvl· 
selő es•Uide rgy illaiam k~~őbb mfg&llari
tandó időpontban fo11ja megtartant 

, il# 

Kelt Eg.-rben, 1933 március hó l·én. 
Az aliapán helyett; 

HEVESY 
várrugvel főie~yzl'\, 

í, • ' 

Gyöngyo,l kir. járá;hiróaág, 1nn;t telt!kkön)vi 
hatóság. 

16782/1932 tk. szám. 

lrvtrúi hirdBtmAnJ kivonat. 1 

A tdnoncsztnóuest a tanonc be"ll_ésé~ 
nek napjálől ~o,á,u tuti n.~iY h~t ai!I.H kell az 
J~,.r.lahi~>ág clő.l tncjlkötni. A tanonc. alkal· 
maöásba vétt:lé. a n1u.: kilillló It l11arható· 
•ágnak 3 ••apun IJclü• éloa.LÓVdl va11y Irás• 
ban bejelcnttni kotdcs. · 

A tandsz,,ny mcaszUnését a ·munliladó 
köteles. beJcl~:nleni a ·~n•dó kitölt~sénelc be· 
feJe&cse e. ou 2 h~ll l, n•as t:l tekUto a .m<g· 
uUnést kö~ttö 8 nap a:utr. 

A Gyöngyösi Iparosok és Gazdák H - ll 

le ls; övdkezele &Yöri, yö•l bej. ci ll végrehaj
tatönak Medv~C:,kl Jnsel, Illetve 1\zv. Mctl· 
veczkl Józsdné Istneretlen örökö&loáraai vég
rehaJtást szenve~ök ellen inditolt 'égrehaj
tisi Ugyében a tkvl hatjsiK a végrehajtató 

· 'éreime követk~zléhen az 1881 : lX. t. c. 
144, 146. és H7. §§ értelméhen ~lrendt'li 
a végrehajtási árvnest 1219 ar 1'. 80 filiéi 
töke~övctelés, ennek 1932. évi .ipriJ!S hó ll, l 
nap;ától járó 8:5 száulék kama1a, 1/3. uá
zalék váltódiJ, 196 P. 30 f•ll edJ1g mr·gal· 
lapitoll per és véKrehaJIAsi és az árv. ré~i 
kérvényéri ezullal megállapittJtl 52 P. 50 f, 
költség,· vaf1mltit a csatakozolinak kimon-

A törvény nem tuda:;a senkit s~m tocn
tesit a btlnictés aiól, d<! :tUiönö11 lillyelem
mel at i'parosl\ág heiyzd~te, Ú5Y a mun.a· 
adóknak, mmt ·a.~: Iparos l.tnont:oknak és ac• 
a:elic~o.cA lil!)~lmd c.~:uruu i11 felhivtam tör· 
venyue luKialt 1.1\tc:lczellbt·geikre és. jugatkr a 
11 s. iKcruan fi11yc mcz.tetck minden iP,IUOst a 
tl)Tvény rtodclkezé&eiuik bttart.aára. a .irra, 
hogy liiJál érd.kében ia tartsa kötele~;~é&é· 
nek 1 tudoonására JUtoli tö.rvényteltn&éllekel 
11 lplrsalól>áll tuduma.ára hozni.· 

Gyöugyös, 1933 márc. 10 
o~osz tR~O 
polJArmesrtr h. 

4205/a. l 933. 

Pályázati hirdet~ény 
Ü;öugyOs m. város slámvevo'osfgénél 

az. elhalaluzás lulytán m~I!Uieiledet J vé"re
haJiói ál!asr~ p•ly<iu ot lli•llctek. 

Ezen áilás kezdll fiZttése a XI. fizetési 
ran&osztaly J fokozata uettnti llletoiény. 

,\ válal\zlás élc lvi!Ytia~larii hatállyal tör
ténik. 

Minö~ttésl kell~k : az 1883. évi l, tc. 
22. § mAsollik bekezdésében, Illetve az 1912 
évi LVIII. tc. 22 § ában eloirt el.uéletl ké· 
pesit~ •• 

Felhlvom a pélyhol óha;tólrat, hogy a 
fentiekben mel(klvint képtsftésUICtt, · ma11yar 
állampol11árságuk, rddtgt: tyakorlatilk,' er
llö.csi, v .. larll'nt a furra<lalmak ala11 tanusl-

. dott Nagy JóuH 10 P. tökekövetelése és 
jár. bd1ajtá~a vl.IJ.:ell a J!YÖnJ<yllsi k•r. járá~ .. 
birósáa It 1 U el~n l.!vő, G) Ö''IIY' sön fekvő s 
a Jn'ÖoiJ!)ÖSi 520 s~. I.VI bdetotn rit1 sor· 
szám, 2180 tu~~. a. fogla'! 6· n öl terült>!Ü 
437 o. 1. sz. a. la;. !lá. ulivan al a, Terl.e~
uto.:áoau, \éiirehait:\st szenveo:ő nev~n álli\ 
e11ész ingallaora 3000 P. kl· iáltábi árban. 

A tkvi ha.h)tiBi. u .irv>!ré~nek a tk v i 
hatl,ság hivatalos helyi,ég(·ben (Kossuth-u. 
44. szám, 31. ajtó) megtartá,ára 

1933. évi április M 20·.· napjának 
Mlett'lll ll ó'r'áját tU, i ki és az árverési fel
tételeket az 1881: LX. tc 150. §-a a:apján 
a következőkben átlapilla me1 : 

l. Az· árv~:rés ali e.ő Ingatlant a ki
kiáltás! ár f.dé.1él alacsonyabb áron eiPdnl 
nem lehtl. ~ll a•out1an az árverést csup u 
a csatlakozottnak ~ illlondolt Na~y Józst l 
I'Cgrthajtató > övddé;e·nek beha;tasa \~gel! 
kell meg:arlani, az Mverés ·a á eső ingaliant 
3023 P. 50 fillérnd aldcsonyabb aron eladni 
nem lehet. 

2. Az árvereini szándékozók kötelesek 
bánatpénzül a k1kiáltáai llr 10 azázalékál 
készpénzben, vagy az 1881: lX tc· 42, §
i han meghatározott .irfolyam ·nal Rdmltott 

Kult~r Ny9mda ' ' OLCSÖ ÁRAK! 

t !33 m~rclus 18 

óvadékképes értékpapiroshan a kikOldOttnél 
Jelen ·_i; v,MY ll bánarp_én~nek. elóiegesen bl
~l !et•~the tpe!;~h6rlll klálllt(ttt letéti •11.
mervényt a kikOidl\llnek áladr•l és az irve
résl fdléielekrt al"riil. 

J Az, aki az Ingatlanért a klkl.illásl 
irnál magasabb lgérett"l. r ett, ha tObbet lgtlrnl 
senki scm .. kar, köteles nyomban a klkl.tl,. 
tásl· ár százaléka s7erint megAIIarltott b!nat;. 
pénzt· az állala Igért ár ugyanannyi azAzalf· 
kálg kieKészlt~ni. 

Gyllnlfyös, 1932 df.cember 23. · ~- ·, 
Dr. To Ok józsef s. k. kir. járás·blró. 

,\ kiadmány hiteléUl : 
Br~sztyensz~y lrn e tele~könyvventl. 

1933/143 vght. szám. 

Arverési hirdetmény. 
Dr. Vereb György Ugyvéd &Ital képvi'! 

selt Gyongy1!si Iparosok és Gazdák Hitel· 
szllvetkezete ja• ára 700 P. tőke és 16bb kö· 
\'elelés és Járull'sai lrt•iéig a g)öOg)ösl kir, 
járá,hiróság 1932 évi 5852 sz. végzésével 
elrenddt kio~lég1t~si vé5reha)lás folytán .. v_élL"i 
rt·ha,tást sze th ed ötöl 1933 évi fer ru Ar hó 
i -én Idoldalt és ll32 P. 60 fillérre bec~ U It 
ingóságokra a lenti kir. járásbiródr. fenti 
száu. ú vl'gzésévrl az árverés elr.end~ltdv~n, 
annak az 1908 évi Xll. t. c. 20. § al@pján 
a fo -:lalási J könyvből ki nem tUnő más· foa· 
Llta!r~k i_Jvára is, at árver~s megt~úit;át el-:
n·mJ.:h m, de cs ... k arra az esetre, ha ~ielé
gité~i jo.uk ma i~ t nnáll és bae:JénUk ha., 
lasztó hatá l) ú lJ> énykereset folyamattlan nincs, 
- vé~r~hajtást &Hnvedö lakásán, Gyöngyö· 
sön, Erzst'bet Királyné u. 18. szám a. leendö 
me!(tartására határidőUI 1933 évi 11\árc us 
hó 27. napjá,:ak délutáni 4 órája •tzelik ki, 
amikor a hiró•lag ldoglalt butorok, szönyej1, 
fili(göo:y, csiliár, kocEl 1/~ résLhen és 6470 
ii,ll-r bor egéSi ben 5 eayéb ingós.Agokrt a 
lc~-:többet igérőnek készpénzfizetés mellett, 
Hlikség eselén becsáron alul is el fugotn 
~dni, még 11kknr ls, ha a bejel~ntő fél a 
hely&zinen nem Hrnne meg, ha <;.·ak ellen., 
hző kívánságot iráshan nem ny•lván1t. 

Gyllngyös, 1933 március 4 . 
. BÓDY LÁSZlÓ 

kir. jblrós.tgl végrehajtó, ···--QU·--·· a l, "'''~~~~L!m~.0!~!... l 
l f<l 6 és 9 óra~or l 

Ric ard Taubér és s·. őke Szakáll E ftlstereplé~ével 
. "HAZUG CSÓKOK" 

T,lrt~net egy viiághirQ ~nekesröl. 
Fém·· s klst'rö mDso•. 

Pénlek, márc 24 én 5-7·9 órakor 
azombbl, mArc. 21. 3·5·7·9 órakor 

-.,IDIITB éHHI&TD &RdFftllB'• 
E1y filmrendező gálána Italandia 
,10 fel\onásban. - Föszereplt'lk : 

Bugelte Heim, Rudolf Forater 
F~nye• kisérő. mll~nr, ..•• , ... _ 

Nyomatott a Kultur-nyomdiban, GyOngyOalln. Nyomdavezető : Shna Dávid 
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