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Felnöttek előre! janak firads•cot venni, a kötelesstcé
röl megfclrdkezö i(jut nyilváuosan az 
utcan szelidea meckérdezni, hocy vaj
jon : ösmeri-c a hadirokkant jnvényt? A hadirokkantak disz:Cözgyülés!n 

a hivatalos központi kiküldön ismer• 
tette az u" készülö rokkanttörvény 
v•rható intézkedéseit. 

Hivatalosan állapitott•k meg es J 

szöcczték le, hogy a nyujtandó jára- 1 

dék llCm lesz aranyban az érdemekkel, l 
nem lesz clécséces a megélhetéshez, · 
de a leghatározottabban kijelcnt"Ltek ! 
azt is, hogy ez nem kescrili el öket, l 
az orszag mai gazdasAgi helyzete mel- l 
lett belenyugszanak és megelégszenek 
azzal a csekéhyel, amit a Hua nekik 
most nyuj1hat. Zugolódas nelkül var· , 
ják a jobb időket, amil..or az állam l 
majd megadhatja és biztoatthalja ha· 1 

dirokkantjainak a biztos ellatut es l 
meg-élhcttst. 

Egyet kérnek csupán: a teljes cr- . 
kölcsi elismcrest. l 

Az iskolaból kiiövö gyermek, aki 
bent, az iskola padjaib:m hallja és ta· 
nu!ja Dobcrcló poklat, a Karpatok ret
t.:natcs és félelmetes ha1co~it, meg scm 
latja, észre sem ves;d, h• mellettc a 
hősök egyike elhalad. A hősi tettek 
sorozatát megismerik, dc mag-at a hös.: 
fel nem ismeri&. 

A rokkantak icénye, a szazszáza
l!kos crltölcsi elismerést illctölcg, a 
lcglcvescbb, am1hu feltétlenül joguk 
v.n. A gazdasagi helyzet su'yoss.i~tara 
való tekintet nel!\ ül meg is valósithato, 
mert nem ke1ül pénzbe. 

A ro;;kanlak f.:llétlen mrgbec!ü
lé:sd es listlelelet legelsOsorban gyer
mekcink lelkebe kell beleneve1ni, ugy, 
hogy annak kü;llölec is k1fejezest ad
Janak. 

E1 kell rendelni, hocv az öuzes 
iskolak növendékei és a leventék a 
Hadirokkantat az u·can üdvözOijek. 

Fc:lismcri a béna karj.uól, falabá
ról, kiJött szeméröl, idegsokkos j•r•· 
slról. Felismeri a hadirokkant orllá· 
cos jelvényéröl. Az oruag-os fclvinyt 
viselö Hösöknck köuontu jar. Erre 
elsősorbAn gyermekcinket kell mc&fA· 
nitani, sőt l a minisztcri rendelet alAp· 

.. 

j.ia az iskola szaboilyaiba foglalt ren
dclkezissel rá kell szorltani. 

Tudemasunk szerint minisztcri 
országos intézkedés van a Rokkantak 
utcai köszöntésére. 

Felhivjuk varosunk iskoláinak 
gondnokságat, icazgatólt es vezetőit, . 
holY saját hatalokörükben tegyenek 
sürgős intézkedest, hogy a hősök ezen 
külsö megbccsülfse és érdemeik ezen 
csekély eUsl!lertse, ten y leg valóra valjek. 

Ha vissZAgondolunk a véres ha
ború napjaira, ha elgondoljuk ismétel- 1 

hm azokat a szcnvedtsekd, lo~jdalma• l 
kat és cyötrehu:kct, melycknek áran l 
vedték a Hazat, ha visszagondolunk 
arra az erőfeszítésre, amellyel megaka· 
dalyoztak, hogy a Karpatok alján <~116 
:llensrg az orszag szivtbe betörjön, 
akkor most, a bénin és csonkan ha
zatértcknck tisztes üdvözlésével, csak 
annak adunk kifejezést, hogy a ma
gyar megbecsüli az ö hős fiait. 

Nel!l kétléccs, hogy szép uóval, 
de ha kell Icijes szicorral, rövid idö 
alatt mectanuljak fiaink és lcanyaink 
külsölcc is tisztelni a Magyar Hadi
rokkantakat, kik szerte az oruagban 
élö tanubizonysalii a nugyar vitét
ségnek és önfelaldozó hazaszcrctetnek. 

A cycrmcki ItiekneK azonban a 
jó példa kell l A jó 'é1da neveli, ira
nyitja és nemesíti. 

MI FELNÖTTEK jarjunk: elöl 
és adjun« nekik jó példa!. Köszöntsük 
Ml IS a jelvenyes Hadirokkantat, mert 
miértünk is küzdöuck. 

Kérhetnek aranyainkat, kincsein
ket, mindenünket. Nem kérik, csak 
az elismerest ts mecbecsülést. Felnöt
tek előre l Levett kalappal moncl a 
HadirokkAntnak: Üdv Hősünk l 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ff\LOCDERES ls.nervc a h ly beli isko'ák vezető· 
inek h.uafid goodolkgzásat, pedagó-
giai szakertelmét és tudva azt, hogy A rádió által megjósolt htlvOs ~s:r.akl 

szél meaJOII. A kellemes tavaszi nApsu1ár 
ök maguk elsősorban atérzik azt vtuz.alluJI a komor felbök mo1é, mlntha 
a kötclesséret, mely a H.adirokkantak- csak jele:r.ni akarná, hogy : .nem érdemes e 
kal 11zcmben minden ctö magyaat kö- városban sétalnt•. 
tclcz, mec VIlYUnk cyözödve, hory a Harmao jönnek l f~rj, feleség és &zi
Rokkantak - itt nyilvanosan közölt vUk kiuc•t, e.:y édes, aranyos pöttömnyi 
- sZerény óhaja teljesülni for. baba -: e~ey kis leány. 

Teljesülnic kell! l Utj<>k - a kör és egésuégUgyl séta 
. . . folytán - a Ndll)'patak mcnlén ve:r.t:l el. 

Ha van erre vonatkozo mrnrsz- .., b ,. k' "ll 11 ~tem e az o::sza 1 sz., e 
teri rendelet, ugy annak legs:tiRorúbb MéK a kicsike is bátran allja a rldcK 
teljesítését kell az iljusagtól mcgköve· savanyó mátrai szeld. Nem is baj, tisata Ic· 
telni, nem azért, mert mindcn rende- vegöt, badllusmtnles léKaramc-l huz, - ha 
let betartandó, hanem azért, mert a cay kicsit cslpös ts. Annál élénkebb a dra11a 
H•dirokkanlak mutattak peld*l az if· Caoppség rózsája kétoldali poliJ*"· 
fus•cnak arra, hogy.an és mikép kell Ó de _jaJ l 

. AlJIJAJ l 
b*tran küzdrm a Huáert. Erre nem 11.ámitottak. A szlaorú, ke-

Tudjuk azt, mikep nehéz annak mény é~'aki uél b.rtelen"belemarkolt a nal!}
ellcn6rzése, hogy vajjon az · i1kolás patakmcnll szeméibe és ÚI!Y szeme••· 1'5 

növendék, az iskola falain kivül, tel- száJODI~rtmtette u eg~ll. caaladot, - hon 
jesiti-e ezen köszöntési kötelessécét. rry neg)tdóraill prUszkOltek, hapoatak, Iul
Éppen eztrt maguknak a Hadirokkan- dokol!ak, amig kl tudtak l.avarodol a na~y 

meglepetésb61. 
taknak kell a tanférfiAk seg:tségérc ~ 1 a k nekik volt me1teretésl Aki 
jönni aZáltal, hogy az öket megillet6 nyilott uemmel jár a Naaypalak ki nem épi· 
tiszteleladut ellenörizzék. Ne Sdjn•l· , tell vvualáa, az tudja és lAtJa, ho11y e:r. a 
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rész ÚiY kOr.rendéuetl, mlnt kOzeaészs~a• 
szempontból tarthatatlan és tDrhetetlen. 

A palakmentl lak'k - tiszlelet és naay 
meabecsülés a kivételnek - a szab.lyrea
deletllea elhatározott sr.emétfuvarodsl, boaz
sus joaUgyl, szak és eayéb taaácskozások 
nélkül megoldották. 

Megoldották : kurt•n és furcsán l 
Kurtán: nem roaadnak fuvarost a szemét 

kihordására, nem Dr.ennek a szerz6déses 
u~métfuvarozónak. 

furcsán : az eaéaz város lakóinak sze-' 
me és orra elé kiteregelik a 1111pi hár.l ue
metjUket. 

EgyszerDen - kurlán és furcsán 
beleöntligetik a patak oldalába. 

Tess~k megnézni l 
M l megnéztUk, mert mrgsajnáltuk a 

gyanu1lanul sétáló, édes ·klc•i: Babát. 
A két felnőtt? ...... na, a~ mondjuk, kl

birja, a pótadóhoz járu/éknak. 

Nem foa •rtanl ha néba-aéha azok ls l A diszebéd szomorú rybszal vérzO-
lesznek kOrsftit arrafelé, akiknek eme .De- dOII. Egy hetvenot százalé~os Hadirokkant, 
res• egy kiceit az Dayklrébe tartozik, nem ,. diszebédről tbozva, a Rákócti-uton a 
foa ártani, ha filnak és tapasztalnak. nyilt utcán lisszeesett és meahalt. 

Nem tudjuk (1). hogy a személnek és Ifj. Pimpuk jános 39 éves Hadirokkan-
gaznak klöntése a nyilt utcára, hivatalból tal a harctéren szerzelt tlldőiOvés és sziv
UidOzend6-e vagy feljelentésre. bdja vitte az Ur zsámolya elé, mlutáa méa 

E sorok révén mlndkft alapon el le- utoljára részt vett soratársatnak bajtárat disz-
heloe járni. ebédién. · 

Ad sem tudjuk, hoay a sok hatósá!( l Temetése kedden détután volt. Biljtár-
kOzUI, melylk az Illetékes. Kinek kell Intéz- sai meghalóiyászpompával ktst'rték el utolsó 
kednl, hogy eltDnjOn ez a bacillustelep és utjára azt, Aki nyugodt lélekkel mondhatta 
megazOnjOn a ltwdbbi kiOntOgetés, szemét ! el az .égi Biró előt:: .Megtettem· kOt.letsé-
halmozás. · /gem, mlt a Haza kivánt•. 

LeliJobb lesz, ha Sirset húznak egy- .................... •••-••• ... • 
mb kl.!r.Ott és akire - a sok kOzUI - a 
sors esik : intézkedik, rendelker.ik, a már ott ! 

levőt eltakaritatja, a jövőre megakadályozza, l 
bUutet, - rendet teremt.· 1 ' · 

De. ezt azutin sDr16se11 és ami mtg 
fontosabb : tartósan. 

Mátrafüred fejlesztési 
· mozgalmai 

........................ ~ .... ··~ .......................... .... ~ erd6alji atrandf6rcl6 létcaittae l!rcle• 
kiben ~egmozdulaa t6rt4nt. Gaj.óezky Deza6 
l!pitcsi Yállalko&6 ts táraa CIT beadványt 
adtak be a várothoz, amelyben:leirJák, hotrf 
milyea l6rd6t I&Andtkoznak l!p1t~iof, mely
nek 30 ~ 35.000 pena-6 k61tal!eét rázjetrfel 
trclekeltaig 6sueho1asbal teremteadt el6, 
Miutan az liliOda ltteaitl!sl!t illet6lel eayre 
utiesebb körben 1!1 a6rect6ler terJed cl a 
kivbaag, annak mcgvalóaitása · M.ltrafOrecl 
fcjles.ztl!stt volna hivatva elöbllre vianf. Ez 
narv van&6er6t gyakorolna a qyaraló kO·· 
&6nstgre me rt e ~r. nil e nt a matga•latl, erelel 
üdülés előnycit a aportuucda edz6 hatbá
val. A b~gyi levee6 ta a uaila.fürclő eevüt
tes élvezele oonp!us&ultrája vol.;a a nyara-

Egy közgyülésen ... 
A Katolikus Lrgenye1ylet nagytermé

ben március hó 19·én kOzgyUiésre jOltek 
össze a Hadirokkantak, oratágosan megszer
v~:utt ar.on sz.OvetseJI", melynek csendes, a 
napi pólltikátol mentes mDkOdését 6s támo
galisélt nemc:;ak a sajtóndk, hanem· mlnden 
ll(il. érzésU ma11.yar embernek figyelemmel 
kell kisérni, ho11y óhajaikat, szerény klvélnsá
Kaikat - a szövetséghez nem tarto:ó pol
iárok sejlitségévcl, a hivatalok támogatfl~á-

val rendre megvalósilhusák. l 
A megjelent sok~or.ár. Hadl;okkant mél

tódateljes és komoly magatartása annyival l 
inkább figyelemre érdemes és kiemelendő, i 

mert e kOzg} Ulé~Ukön nem kisebb dolog ' 
kerüli megvilatáua, mint a róluk Intézkedő ll 

- talán már n pok mulva tOrvényre emel
~ed6 - rokkantellálás. Aki látta komoly ma- l 
11.atartásukat, aki hallotta uónokalknak e ne- ! 
hez és kényes Ugyben leszOgezett, higgadt l 
flllá5potllját, annak me1 kellett .tllapitani, 
l:ufi.Y a HONSZ tagjal nem mutogllják lellt.l 
és testi sebeiket lazadozva, hanem az orszáa l 
mai KIZdasági sebeit átérer.ve, hősi mivol
tukhoz méllóan kérnek, akkor, amikor joguk 
volna követelni is. t1ki fiayelemmel kisérte 
CsAk Boldizsár országos Ogyvezető Igazgató 
magas sr.árnyalbú, a hazafias érzéstől mé
lyen Atharoll fejteaetését a javaslatról, annak 
meg ketlett ért~nie, hoay fenkOltebben 
nem lehet meaválasztani azt az utat, ame
lyen a kétsr.ár. és néhány ezer Hadirokkant· 
nak járnia kell, hogy .. gy az államhatalvm, 
mint a polgárok ösuesége, szivvel·lélekkel 
és minden áldozatra kéuen odatOrekedje· 
n~k. hogy a HONSZ tagjal elnyerJék érde
meik jutalmát. 

A kOzgyDiésen megjelentek: Dr. Szmre
cs6nyi Lajos e1rl Érsek Úr Ókeaydmeuége 
képviseletében Maanln Adorj~n esperea•plé· 
bánot, Or.v. Báró Wlldburg Artúrné, Dr. 
Puky Árpád polgá· mester, a helybell IYalog
di és tüzérség tisztikaránlik kDidOttst!ge. 
Csák Boldizsár orsz. Illyvezető 11az11ató a 
HONSZ képviseletében, Dombrádi Alajos 
orsz. alelnOk, Zshora Oy0r1y ny, Ogyész az 
e.rl és hevesvárme1yel csoport képviseleté
ben, a város társadalmának szlne-java, vala
mint a vároa és a környék hadigondozott· 
jalnak csaknem teljes számu csoportjai. 

Dr Hakker Béla einOki megnyitója u-
, tán Maanln AdorJán az Érsek Ur Ókegyel
mességének nevében OdvOr.OIIe a kOzgyOiést 
fs adta áf a nemeslelkU egyházfejedelem 

. atyai áldását. Majd kijelen teile, a saját ne
,vében h1, bogy mlndenkor sr.eretelleljes mun-, 
kása kiván lenni a rokkantD.ynek. 

• Dr. Hal ker Béla elnök· köszönte me1 , 
a Kegyelmes Éraek kegyes jóindu:atál és l 
inditl"anyára egyhan11ú lelkesedéssel halá- 1 

roda el a kOziyDh!a, hOJIY az Érsek Urat a 
kOzg} U lésből hódolatukról átiratban értesltlk. 

A jelen volt tladlrukkantak mélységes 
csendben hallgatták Csák Boldtzsár országos 
iaazgató fejte11etéseit, azonbau mindannylszor 
tombol a lelkesedés, valahányszor u ország 
el~ö Rokkanttá!, a féllábú höst, Dr. vi!ét 
Arvádfalvi Nagy István or~zágos einOkOt cm
li ti. Kigyuladnak az arcok, OrOmleli lelkese
déssel, de höai fegyelmezettséflel. Minden 
jelenh!vől.len etek a Jelenetek azt a benyo
mist kell~lték, hogy ez a tibor a vezér es 
muökatársai hivó szavára, tettre kész. 

Dombrády Alajos orsz. alelnOk haza
szeretettől ilZó, leudOietea. beszédben kérte 
bajtirsatt, hogy hlggadtaáagal és nyuiodt
sággal vegyék a tervezett új tOrvény intéz
kedéseit s arra tanitotta öket, hogy a Haza 
nem fog meafeledke&nl fiairól. lndttv•nyozta, 
hoay Dr. Hodosay Gedeon a város orazsi
IYDII!sl képviselőjét tájéko.tassák a HONSZ 
kivánságalról, hogy a vármegye tObbl orsr.. 
gyül~sl képviselöivel egyontetll eljárásra 
legyen alkalma. 

Ar. évi jelentés keretében, a tArgysoro
zat egyik pontjaként a gyOngyOsl csoport 
dlsr.elnOkévé válautotta Dr. vitér. Árvádfalvl 
Nagy latvin országos einOkOt és Dr. Grőbrr 
Perene járást főazolgablrót. Dr. Grőber Fe. 
rene megértő timogatásáért rénealllt a Ha• 

lás kcllcn•c•nek. · 

A lf•rvezctt uszoda 50::.:20 mtterrs me• 
dcr.ctvd ·a Benepat~kv611fvben 'Jtte•ülne, a 
Kun<U-villa möifó.t. Verseny celjára is al
k .. lmaa kivileiben ts miugrótoronnyal el
látva. M~llelle egy 60- 70 ntgvzetml!ter 
nagyságu, kerek alakú evermckfürd6. Kll
rü!ot:c hom~kfurdók t• gyepáavalé. - A1 
o!sukl ~·dalbAn 30J uemtlyre 61t6zllk, me
lyck teteje ugy volna megcslnálva, hoev 
ott naplürJ6&ni lchctcc, Az erdd palakból 
nyert vimek termeudes 1!1 meateral!gea uton 
való fclme!eeittstre 20-25 mtter •· magas 
ü'·egtorony szolgal. Kioulr.kal volaa klert• 
11itve a minden kl!nyelcmaek ~eafelel6 
str•adfürdotelep. E ctlra 350 atay.:etrntter 
tc.ket kérnek építictök mtltáayoa . áron 1 

vl&haunAiati joaot a Csalornavóleyböl jllvó 
patakból. 

lu ernlitjük mea, horv a Saoelálla Test
vérek Tar~as~g• • a Maayar AsaJoayok 
Nemaeli Szövct.ree pedi& vdülöhál !etesi· 
ttst1e ktr telkd. 

................................ 

NYJIJT·TÉR 
Nyilatkozat. 

dirokkautak ellamerfaében, mert nincs kér- A,.ctyöo~~:yöai Ujv1lé&"l933 
dés és OfY,amelybenaHadirokkantak mellé' évi maroiua h6 19·1 azamaban 
őszinte szereleltel ne állana. me&J el en t, az emé l y emre vo. 

••• 
·A disz~ OzgyDiéat diszebéd, kOvette 

amelytn a vidéki ktkUidOtteken kivül, hely~ 
bell meghivott vend~gek ls résztvettek. 

• •• 

natkoz6 vezércikk miatt, a 
aajtópert,folyamatba tettem. 

<työo&yöa, 1933 maro. 22. 

Dr· KOS SA LAJOS 
Ül Y Y é cl. 
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M E G YHE I) RÉ SEVKÁ R 0 S I l rendi ntartás nem elél erős ily esPtrk mei(-~ 
akadAiyozására. - HLIInap lll helyben a 
GyAK-nak Bl! eari Dob.ó sporteiiYiet labd;,-

A fogyalztási adóhivatali rugó CSaJlatával lesz bajnoki merkőtése. 
mult évi forgalma 

Ujdonságok 
Az Iparosok jótékonyláiB· A 

IYöngyosi kisiparak szep peldajat mu• 

O É É tati•k a óUkonysíl gyakorlasl\nak. T A N G Y, N P N E V E L S Heti j Q filléreket ral. nak össze egyé· 
BorfoiYaszl. adóból befolyt 2i 730 (32.856) P l ncnként 5 az igy összcgyülcndö ösz-

Hus • • • 22·800 <24·117>. Tanitól pedagógiai szemi- szegből vasarnaponktnt 50 szrcrny 
Szeaa. • • 2014 (303~). M 
Sor • • • 297 ( 767). náriuan iparos csaladnak adnak cbedet. ult 
Italmérési t!s forg. Illeték tu.080 (11.573). vasarnap délben inyc:siklancso jo illat 
v· óh"d h .. F. hó 17·én GyOngyOs város és a csapta m•cr orrunkat, midőn az Ipar-ag 1 · asználali dij l v 680 (18.873) • gyOngyOai járás tanitó .. ága naiiY számmal ... 

• szemledij 4.439 ( 5087) • gyüll Osue a felsővárosi áll. el. iskolában j testület szekhazanak udvotrara belep-
Marhalevélkezelési dij 1.156 ( l 400) • i tarlandó pedagó~iai szellliuáriumra. A szemi· tünk. Két hatalmas kiitl.anban lóll a 
Vigaimi adóból 2.000 ( 2 877) • nárlum1 n Dr. Sá~hy Imre kir, tanldUsyclő i rozsapiros felület ü izcs gutyas, me.)· 
Helypénzbill •t.• l 4 <42 904) • elnökOlt Megnyitó szavaiban meleg nere- nek kiesztasara az inaéges httkozna-
Mázsálásl dij 10 780 (I0,742> • tettel kOszOntOlle a j·árás tanltósagát ma)· J 
Vá b ét 1 ók ál 61 902 (57 286) pokat atciO szegénysors b ln élő iparoa-rn ev e a Sf)romp n • Dr. Czekkel Fc:reac vármeuyei tiszti főorvost 

a a t ál 25 137 (36 O 9) • tar sa le és hozzatartozók boldog ar c· • v su 0 • · kérle fel előadása me1tarta,ára. Az előad<> 
(Zárjelben az IQ31 évben befolyt összegek.) l főorvos érhcrő tárandlagosságKal körvoralaz- c: ll varakoztak. Igy lcgotlabb a vasar• 

A mult év elején volt az ó hor kész-~ ta és fellárta az iskolák, a tantermek, a mcl- napjaik elviseibetöbbek, ünnephez mcl
let 18 211 hl, új bor kész ld 114 605 hl. - lékhely staek hyg1éniéját. l"'angoztatta, hogy to bbak. 
l!bböl ad(lzás alá knUit 3,074 hl, el lett 1 mily fontos már az elemi iskolai tanulókat 

álli 1243•6 hl 420 l Autószerencsétlenséa. Csü ör-sz tva • , marallt óburnak 5 • is kioktatni és megismertelni a h!(lynek al • 
hl. Ehhez jOli a mult évt termés me•wy!- i egészségre káros hatáláröl merl ezt lelJ~sit· tö~ön su1yos autókaran1bol torlent 
sége 101 396 hektoliter. J ve sek biijnak é~ betegségnek ck jet vehet- H.llvannal. B.aró V a y Mdtlos és a 

Átalányban kiegyrzelt lern:clö, pince. , jUk Dr. Siighy Imre kir. taufeiUgyell\ hálá~ Ft.tex vai1atat autója üdc.c..:oll ossz.e, 
váltsáros van 1198, kedvezményes l•urter- i kö,zOnetét uyllvamllllla a n1vós es értékes a nagy sze! viharban Hitvan u T ur a 
melő pedi~ 10.?. i e!őad.sért, amely miut mondotta, nyomta-

il.ozótt, mindcn valószmü~oeg szerint A fogyautisi adó hátralék 107.632 P 1 tá .ban is megj lt·nik, s az t(!)'I~S is,olák 
' alskenr, ho<>y a dühon<>ő slétvthar al-A vagóhidon levágtak : 774 marnat, tauulmányozás véllelt ...:.·g f"gjak azt kiipni. • • 

1711 bÓqúl, 401 birkát, 381 m~l cut, 2 499 A szemiuáriu;n lo!nypontiJ Szent"yörKyi loti felkavart portol a bd Kocsi veze· 
sertés!, 30 lovat, Gyula egri rk. hok. iJatgatö etőao.Já~a, mt:ly- tójc c&ymaat nem vette cszre. A Ilet 

Más terüleiről behoztak 13 2 .O k111 llen a c~erkoi,;z iotaenényi s a 11y"r fol}lil- a uto ecymasnu: rohant es minkettó 
húst, 6975 kgr szalonnát, l 803 ~gr sz~la- má11 Godo.lOn mealiillandó \"ilág Jamboreet; az uto1enti arokba fordult. A 1ehc:r· 
mit, l 032 kgr szelence hust. ismtrh:ttc. A lelke~ c~trktsz szavai teljesen auto vezetője i&en 11 u.yul>otn a;egs.:be· 

A vásári áiJ,,tforgalom: 3.379 :narha ' ll•uyU~!Ollék a hallg~tóeágot, mert a körül- 1 

suJt, mir b.lrO Vay koCSijanak uta5ai és ló, 2.5J l borjú és Osz vér, 4.010 sertés, b dUl e11y óra1g tartó ismerteté~t mindenkl 
~835 malac, kecske és juh. 1111ndve11ig leszülö 'i"yelem.uel hall~&atla. A c:s.k kOnnycbb terme:sz.:tü sérülést .... 

A sze1énycondozó Iroda a dros
hAántl. A város tehetetlen ue"én) einek, 
koldusainak ellil.\sira az ugynevuell .Egri 
uorma• szerint alakult társadalmi nervezet . 
eddi& a Szt. Ferenc-rendi llolos:orban vult i 

elhelyezve. Mlnlhogy a templomi és kolos- , 
torl csenddel Ouze nem egytdethető zajc n- · 
1ást okozott olt az eliAtás kiosztásakc,r o.z- 1 
szegyDiekező népség, a kiosztóhivatalt athe
lyedt!k az anyavárosháza udvarán megüre-
aedell forgalmi adóhivatali helyiségbe. i 

SPORT 
Az elsl bajnoki mtrk6zések 

A kél KYOngyösl csapat mu•t vasárnap 
tariotta a iaviSzl forduló első bajnoki mér
kt'lzését. A GyKSE saját pályáján az egri 
MESE-vel folytatta le a labdarugómeccset, 
melyet 3:2 arányban elvesztett. Az első Iéi· 
ld6 3: O volt a MESE javára. 

A OyAK-nak Egerben a .vasasok··kal, 
az EVSC-vel volt bajnoki m'"r kt'ldae, melyet 
3 ; 1 arányban, mlndvéglg fOlényiten lév6 
játékával nyert mea. Ki kell eme1nDnk, hogy 
a lyOngyllal csapal derekaaan meaállta he
lyét az erGszakos egri c:aapattal uemben, 
melyet a kllzOnséa méa jobbaa Ittvall a 
IYIIngyOslek ellen. Az lz1almas hangulai 
sz1tán ad eredményezi•, hogy a mérkőzéa 
után tettlel Inzultálták játékolalnkat, aGI a 
mérk6zéat veaet6 birót la. Sajnoe, hogy a 

c:;crk~lizmu~zmc:ny tar:;adalom és viallá:;kU· i szenvcclteK • 

lonb~;ég nélkül taoorozza é~ lorraszlja etcybe LeszAllitott bUuteles. Annak 
a senlUlő lelkekd, llik a Sze .. tirásuk szelle- ; 

ideJ'én mc<>irtulc, hogy Szerenesi Ja· méből taplálkoznak A tserké:;z testvé11 sz~:· • 
reh:ttel siet emotrtá•sai segn~é"ére, a Jeg• nost azcr1, mert edesapjat a borospin· 
na&yobb OnzetlenbéKKel, tez;tben é5 lélekut n c:cben megfojtatta, maJd ugy he.yczte 
ti. da, logalmát nunden körUIInén) ek r.OzOtt el a holttestet, hogy ona:yilkossagot 
me11lart,a. A caerkéazet gyémánt jdlem~kkel · allapitsan meg a hatósa&, az egri sir. 
afindél.ozza mea a tarsadalmat, mert a Torvcnyszek l5 tvl fegyhazra 1teile. 
c:;, rkész az élet mmd111 hi vatlbauan kim a- l 

Most fo<>latKozott c bünüggycl a tabta gaslö e11yéniseg s oenne fe•t6tenU1 b1o:nl 1ehet. • 
Nagy funtossigot tulajdonit a 11odoll61 Jam- ; cs Szerenciii Janos bümetcsct ll cvi 
boreenak, - melyen Heves varmegye is ve- 1 f•gyhazra ménéulle. Özv. Szerenest 
zeu5 szerepet log jatazanl - s Le lllhalat an J400111cr, aki a tórvenyszcllen u.:yan
ért.•két eddi& félrei:;mert 4!des hazar.k 111azi csak j5 evet Kotpott, a 1abta felmen
maltanytál!ában tala(Ja. Tartbuk kiiUnttlésnek tette, mcrt nem !atta bei&azoltnak a 
hogy a Jambon~e megtanásának hdyéUI ép- fctbujtasr. E bűnugy ben a Kuna fog 
p~n Mat~yarorszAKOI va laszivnák 1 holuti -\me-
nk a és kU.OnOswn Cstho•uag is enisen as- dönteni, mert a föü~yeszse:& fclebbc
puáltak rea. Végső szavalban erős buzdilist zcat jelentett be. 

nyujtott az iskolás KY• rmekek kllzOttl, úgy· Előadaa. Lapzartak or ~rtesüllünk, 
nevezell cserkészapród lnt~zmény megszer- M 
vezésére. E,után Ger1e.y István gazd. ta- hocy Dr. Domany Gyu,a, a •lyaa• 
nac101, kertészell filiskolai tanár nyujtuti Olasz bank igazgatoj.a, a kivaló lloz
mély szaktudisi eláru ló Ismerrteket a lYD- gazdauli író, mareius 25· cn (szom · 
molcsfák Olietésére vonatkozólal• baton) este fel ' oraltor a Kercakcdel· 

Zeke Gábor áll. Isk. lg. a várm. ált. mi Csarnokban "A. kapitalizmus ió· 
tanitó egyesDlet elnoke az eayesOietbe való vöjc" eimen ctöadast tart. - l1lustris 
beh!pésre hlvo>tt fel mlnden tanltót. földinlr, aki lc&utóbb a CLibden Szö-

A "Mátravidéki Hirlap" 
miadenki lapja. 

vctaeeben tarott orszagos érdeklődest 

kivaltott clöad&it, a Kereskedelmi 

Csarnok mcchlv~sa folytan jön Ic hoz

z•nk - Bel•pt'ldll nincs. 
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~~~~Vá~ro~siJh~ird~at~ás~ak~~~ 
egyenként 14-i-144 fillér hozz ájdrulásl dlja 

fizessék Je. 
A bejelentésnek és a hozzájárul4sl dlf

nak be nem flzdése e<etén a munk4spénz
t4r seJélye nem követelhető, munkaadó mu
lasztáaából er~dő ltli!!S kárért s~rlllt gazda
dll c:aelt!djének felelöstgl(el tartozik. 

2985/kl. Jg33. 

Hirdetmény 
A tanoncok is ae1•dek munkába lépé

sének és munkából való kllépés~nl'k beje
leutéa kötd11zettsé1ét.az 1884: XVII.· t c 
90, 103, 106 §-al, valamint az 19t~: XIII 
t. c. 87. 104 §-ai Stil(uruan előirják s az 
Hl22: XIII. t c. 125 § al~pján a rnulasztó
kat bllntetni rendeli. 

A bavatkuzoll §-ok kif~jezetten kimond· 
ják. hoi.y az iparos oly lll'béJd fel n~m fo
gadhat, aki az előbbi rnunkaadóval kötöli 
bZerzöuésnek t()rvény,·s ml'gszllnlsd, val(y 
azt, ho11y munkaszerzödi'st' a Ilirvény ént:
m~ben felmondás állat m~gs. ünik, '" m il(a
:eulla •. -\ki ily Íi(.JlOiá:; n~ll\üi •~,.:~del alkal
lllill, u a lel(eddel CK> ek;J;kgest:n ldrlös 
az illelő iparosnak a ~egéd ~IUavuzllsa által 
okozul kárért. A munkábalép~s alkalmáva 
az Iparosnak a könyvd a scgédtöl át kell 
vennie és a s~goód alka mazását, a munka
kOnyv bemulatá,ával, l~gké~őbb 2 hét alall 
az lparteslül~tnek be k~il jeltnlenle. A mun
kából kilepeokur az Iparosnak a kilépéot úZ 

Jpartesllilelnek he hll Juenl~ni s a u•unka-~ 
könyvel a kilépő st•g,·dn~k át kett adnia. 

A tanuncs.:t rt&deol a la11011C hd.!v~sé- l 
ne< lldpJ:\;JI s,á IJ;iult nésY hét alall kell at , 
Jpar':at6ság e!öll llll'Jikötni, A lanone atkll•l 
maőásba véleid a mu.:k. adó az lparhaló
~agnak 3 11apon heliil élőszóval va11y irás-~ 
ban bejelent. ni kötdcs 

A tami>wny me~oeszünését a munkaadó 
köteles bt"Jt•lenteni a •ünhlö kitöltésének be-l 
L·.l'zé,e t"l,ill :! héli~ l. más t:sclt"kben a m g- 1 
>LÜ ·~•l kilvc:ö 8 ILliJ alatt. 

A törvény nem tudása senkit srm m,·n
lesil a hüatetes a.ól, d.: ~lllönö11 f•llyelem
mel at iparus'á~ helyzetére, ú~y a mun>a· 
ad.~kl!a•, 1111111 dL aparos tanoncoknak és sc
b~•k .::~·· L.;y;·hn 'l ~Zlllon ls fclhivt:.m tör
•enyl•e l•glall kl'l:elezettségeikre és jol(aik1a 
" ,; l)( Juan lc!(Y· mezlell!K minden iparost a 
törveny lcntleliu:tt'seinek belartáiára s arra, 
hJ11 y SJ,.il érd. Kcuen is tartsa költ:lesoégé
ll<k a tudomására jutuli IOrvénytc:ltnségeket 
az lparsalóoág ludcliiJáoára hozni. 

Gyöngylls, 1933 márc. l O 
OROSZ E.RNÓ 
pult( Ar rnnrt r h. 

~~.r.· •• - ___ .._ __ ........_ ...... ·~· ... 

HIRDETÉSEINKNEK 
csak az 
AWA 

2831/kl. l 933. 

Tudnivalók l 
Az érdekelt rPezől(azdaságl munkaadó· 

kat felhivom, l~<~gy gazdasiai cselédelkel 
szegődményes lparosaikal, rommás munkA· 
aaikal, gazd;Jsllgl nyáoi cseiMeiket kötelezi! 
bale elhlztosltásra Gyöngy&s rn. város Szám
vevllstlgénél 8 n11p alnll jelentsék be 1 a 
bejele•;léssd tgyidtillltg a kOzrénztárnal 

Munkaadók, vagy oérlllt biztositottak a 
ba les; tet azonnal )elent:«!k Kovács IstvAn •:, 
jegyzőnél, aki a baleselről jegyllkönyvet vesz 
fel és a sz!lks«!g~s niasilásokat megadja. 

Gyönj!yös, 1933 márc. 10. 
OROSZ 

polgármestt'r h. 

Magán hirdetések 
raa:Daaaaraafla ÜZLETHELYISÉG 

1~-· ~~!~~~~Gzttrs ma· ll KIADÓ A PIACON 
vPI!, lc•ly<lirJtait, tankllnyve·t ~tb. 
jó és otcsó munktiiról klJzismert a Z1hifa·utca l számu 

MÓCZER GYULA -o- házná', -o-

l kllnyvkörii (Kossuth Lajos· u l l /2) l (Érd~:. !1\dni le';rt 11. y a nott a sarok!lzlfthen 
28 ~vc: h•nnáih\ mutlt'rnlii 1 crtn- ; . o- l<·vő Wehz SAndor keresktdf•nR -o 
-tlftell könyvkötelO ütt-rm(hen- ---

KÖTTESSE BE I\.ultur Nyo~da 
H ., d t , • J· sztlp és lzléses 1 r e es e l n \ nyornlalván} o'< legolcsóbb 

beslerzéói he:y~ 

eredményesek!, KOLTURNYOMDA 

~[éibl~~]l@l~~lt:Gt;!l 

~ Apolló Mozgó ~ 
szenzációs si!cert aratott világ

filmje. 

Q1 Nemcsak a saját, de a szomszédja hasát is 'fl 
qJ fogja a nevetéstől. IM 

H l H l 
1 .. ~ l rw (Szinésznö szerelnék lenni.) ZLnés vigjáték 

U lJ 1 E~ E D: !ID 12 ~::,:~:.~,sban ~ 
MtNYE l ~ ANNY ONDRA HERMANN THIMIG 0i1 n B g J ' l ~ Bacqd OP~ín klt dl'iln bnszt!ll ~ 

6~hf! • : ~ Fox és magyar világhiradó ~ 
LAPUNKBAN HIRDEnENI~I~J~C'~.:U:~:::U~.JD$?'1i'?€11+1 

Nyomatuli a 1\u~tur-nyomdál·a~, Gyönr~yils~:·. N1 t.·rnc.lav cu~!ő: Sírna D.h-ld 
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