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A varo5i ueg#nygon• 
dozó mircius v~gin befejezte 
a segélyoutast, ezzel végetért a ható
aagi tevékenys~g. de senki sem alJit· 
hatja, hogy ezzel a nyomor is véget 
ért, hiszen sz•mosan vannak, akik 
munkaképtelenek ~s akiknek nem je
lent kenyeret a tavaszi munka megin
dulása s az állandó munkakeptelenseg 
mellett, betegség, baleset folytan, az 
idileg-es munkaképte!ens~r esetel is 
nagy számmal azoktak előfordulni. 

E~zel. kapcsolatban barom t~nyt 
kivanunk leszögezni : 

hogy .& hatósági szociális tev~
kenys~g a t~l folyamin a varos haz• 
tariasát sokkal jobban ig~nybe vette, 
hogysem az allandó p~mhiannyal küz
ködö közpénztárt, ily tevékenység mun
kajaval nyáron at is terhelni lehetne, 

hogy a protestaauok Szeretetegy• 
letükkel, a zsidó vallásuak Nöegyletük 
utjau g-ondoskodnak sa j at eluettjeikröl, 

hog-y a nyomorgóknak úgy szám· 
belileg-, mínt számarany la r legnagyobb 
tőmege a katolikusok közölt van és 
hogy ezekről nincs, aki gondoskodj~k. 

Sajnálattal állapitjuk meg-, hogy 
az egyébként nem fduezeli jelle&ü 
Gyöngyösi ]óltkony Nóegylet, a sa
jat arvainak ellatas.ihc~z uü:Cseges ösz· 
szeget csak keserves munkaval tudja 
összeszedni és hogy a Karitász tag
letszámanak alacsonys.lg.inal fogva, a 
vagyoni eszközök hianyaban, nem is 
gondolhat arra, hogy a katolikus nyo· 
mort meg-oldja, 

A lc~rdés megoldhatatlannak lát
szik, c:le meg kell oldanunk, ha a po· 
kol kapuival kell is szembeszalini mi

atta. 
A Katolik us Nap előkészítése cél

jaból megjrlent c&kkel: egyikeben reá
mutattunk arra, h(.;gy a katolikus mer
mozdulasba, a tőmegiélek megfog-ásara 
alkalmas g~tmdolatot kell belevinni és 
egyik ilyen gondolatként jelöltük mer 
a nyomor elleni küzdelem felvételét. 

.... ..· 

Hit Bs nyomor 
A K.atolikus Nap minket ig-azolt, s2:em
ben azokkal akik khhitüen nem vár
tak attól komoly eredményt : a gyön· 
evösi katolikum megmozdulasa a ler
virmesebb reminyeket is mgehaladóan 
impo2ans volt : beigazolódott azon ál- 1 

litasunk - hdnyan nevettek ki érte l l 
-, hon Gyöngyösön a katolikus lel-\ 
kek ahHoznak az összetartásra, az 1 

egységre. 
Az össze~ ovicsolh nagy munká· 

jának első etappia fényesen sikerült, 
1 de e~y pillanatra sem szabad feled

nünk, hogy az első etapp volt. 

Be kell htnunk, hogy ott egye
lőre csak a keretek bontakoztrk ki, a 
mun~a legnehezebb része halra van: 
a kereteknek a tartalommal való ki
töl:ese és azoknak a katolikutoknak 
a keretek közé vaíó bevonba is, kik 
egyelore mig kivöl vannak 

T avoi ali tólünk, hogy c2'eknek 
a feladatoknak a megoldási módjat ki 
Zárólag a nyomorakcióba látnánk, de 
nem lehet ragadni, hogy a hit~let ke
retei köze bevont jótékonysár a leg

nagynbb mértékben alkalmas a hit~let l 
elmélyil~sére és az elesellségük folytán 
megingottaknak a sze nt J, eretek köz~ 
való vissza yczetésére. 

A gyöngyösi nlp - megfelelő 

vezetés mellett - minden sz;p és jó 1 

iránt nemcsak fogékonysanal bir, ha-~ 
nem azivesen is halad azon az uton, 1 

amelyet neki meg111utatnak, csak azt 
kell látnia, hogy az az út a maga is 
osztályos társainak elöny~re, megnyug
vásba ts lidvire vezet. 

A gyöngyösi katolikus nip a Ka· 
tolikus Nap alkalmaból megmutatta, 
hogy meg van benne az önzclartás 
iránti érzik, azt benne cs .. k ébren kell 
ta.lani is uj irányok mccjclölidvel 
vezetni ((ell. 

A mi nipünk Alelozato11 készsé· 
rtt csak fel kell ebresztcni, a lelkiben 

. ' 

élő kíncseket össze kell ryüj
teni es el~rhető lesz roindaz 

a c~l, amelyet a hit megkiván b a 
nyomor enyhitiBe követel. 

Ha ennek a gondolatnak a jrlyé· 
ben a katolikus társadalom caak egy 
rhzenek aldozatkrn~ség~t fel tudjuk 
~breszteni, megbecsülhetetlen fegyvert 
kaptuolt belsö hitéletünk kiépitesUrt 
való harcunkhoz. 

Az ajló nyitva van, de dolgoz· 
nunk kell. 

Videant consules .•.• 

····=======================···· 

Pf\LÓCDERES 
''V annak H btk, imelyek gyój!yilhalat

lanok. Ezek a sebek-bajok a közélelb~n is 
gyakran előfordulnak, - városunkhan is ! ! 

Vannak bajok, amelyehet nem tud&•ak 
rendbehozni, pedig tudják, IAIJík, az ille•é
keseket is n y o m j a, ök is érzik és lud
jék a baj és hiány komolysá&lll - 11zunllan 
marad minden ú"y, nem intézkednek. 

Ilyen gyógyllha·atlan ecb a város tes
tén a odsö Nagypatak. 

Ltautóbb meglrtuk, .OereHe" Iekteiiilk 
ama teltenetes állapotul, amely 1 uem~l mi
all ékteleniti \'áro~unj( kilométer ho1szi, 
belső részét. 

lsn11!1 ennél maradunk l - A Nan
p:aaknél. 

Hoss.w von;1la készen áll, a technikai 
készsélf dlcoérele illeti mew aL elKondulást. 
a kiviteli. Pompásan lllCI!SLalJ,Iyt•ztáh. 

Elismer~s é1tc ! 
N~m ba, hu11y mél\', lcchnikus ccruLa 

számiW11a kl, hogy a Málta felhőszakadá

sát milyen meder tullia helogddnl, mi IL a 
mé1y~ég, amely mellell, meg,1ad•·1, nem C5i· 
nal 11alibit. 

De l l b a h ö r ö s lesz az ember 
háta, ha arra go:1dol, hOKY vizzel telve va
laki szerencsétleuül belepottyan 

Ahc•z már nem kell nRkittőnek h·nnl, 
hogy megállapitstt•, mikép kl\zepes n.•wl
~•KÚ viz eset~n se1n tud mettl'~Uini a hiztus 
halállől az, kil sorsa arrJ kArhoz&alna, hOlY 
1 Nogypatakban vegytil fürdőt. 

N "mcsak a viz renkivlll IIYOrsasáaa, 
a medt·r mélysége a vrszély, tal*n m~g a z 
s e m baj, hogy kli*ratl lépcsők csak a hl-
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• 
da~nál vannak, hanem ••••. a z a b a J, 
ami .n l n c a• l 

Az egt!az klt!pitett rész ott tátona, me
red 1 k o r l á t n ti l k U l l 

Ha már Ilyen els6rend!l módon mei· 
uldották a ktlrdést? akkor? l 

Egy csacs"a gyerek esete jut eszDnkbe: 

Mesél az apa a kis ayereknek 'lY 
nau-nagy hadihajóróL Mebéll a nagy ké
ményektl, a hatalmas gépekd, a roppant 
nawy á(lyukat, a félelmetes löveieket, s ami
kor már alaposan benne van a !lllelmeteué
gek köz.epébe, a kicsi mrgsa:.ólal: 

.Apukám, mesélj b e l e e i y d i
v á n y t l s. • 

Ebbe a klv .• ló alkotbba ls bele kellell 
volna mesél .• akarom mondanl, tervezni e1y: 
k o r l á t o t ls 

Ha pedig bele vaA terv~zve, - akkor 
pedig meg kell csináilatni, m~rl élet- és ..... 
A kapitalizmus jövője 

A Gyönanösi 1\ereakedelml C.arnok 
meghlvására március 25-én szombaton este 
Dr. Domány li) ul a, a Magyar-Olasz Bank 
tgazgatója, a kopilalizmus jövőJéről tartolt 
dúadast. Beveatésében utalt arra, hOJIY 
amikor a világ11azdasá11i krizis okait keresik, 
a ktilönféle nu:gállöpitasok során ellutnak 
oda, hogy a • iiágváldg oka - sok eset· 
llen - a kapttalitmusban kere511ndö és a
zért egy WJ termelési rendszerre kell áttérni, 
tnert - eaycsek szerint - a kapitalizmus 
tuldtt ma11át. 

Előadó ezzel a meaállapitáual szembe 
helyezkedell éa hosazasan bizonyitolla, hogy 
amtnt az élet mindtn megnyilvánulábl terU
letén kri1is~zerO jelenségek mutatkoznak, 
éppen úgy a kapilaliz.mus sem tudja ma11át 
a viiidg hatásal alól kivonni. Rövid áttekin
rtst n) uj loti a kapita(lsta termelési rend•zer 
ktalakulasáról, kjlödési lazisairól és annak 
leuytwraról, amtly a mult század 90 l'li l!vei
t~l szarmazik és egészen a világháború kl· 
tllréséiK tartott. Minthogy a világháboru a 
kötöt gazdálkodást léptelte életbe, amely 
nem kedvezett a kapitalhla termelési rc:nd
szernck, mert a aazdasági trők szabadon 
nem mUködhettek, kapitaiis•a termelési rend
szerről csak a viszonyok komzilidálása wtán 
besléllietUnk ujra. Az 19J9-ben jelentkező s 
alóla egyre erősödő viláKgazda~ági váls.ig 
k!lLepette ls i.:yekezett a kapitalista termelési 
rendszer a gazdasáai kontinuilás és ftjlődés 
lehe.öségell biztositani és kétsé& sem férhet 
ahhoz, howy a viiággazdasá;.,i válság pusz
lltásai sokkal na)lyOtJIJak lettek volna, ha a 
termelé.-i rendszer nem a kapitalizmusen 
~pUlt volna f~l. Minthogy a kapitalista ter
mdési rendszer alappiliérei, az egységea 
kllipulitikal vi5zonyok, a szabadkerllskede
iem és a hitt:l válságos vlazonyok közé ju
tottak, éri támadás a kapitalista termelési 
t tndszert, amely azonban a vlláagazdaaágl 
v•id&érl korántsem teht!13 fele13asé, s6t 
ceakis a kapitalizmus képea találékonyság•
nál és n.lvóasagánil fogva •j iehet3aéaeket 
terttUI~ni, amelyek a i ·zduágl fejl3dés elll· 
i dédsére halnak jótékonyan. 

Az elt'ladást Dr. Blau Izsó Ogyvéd, 
csarnoki titkár vezette be, méltatva Dr. Do
mány Oyul•nak a közgazdasil éa valuta
irodalern tertio kifejtett mQkOdését. 

MATRAVIDÉKI~H~I~R:!:L~A~P:_ ___________ ~I933 áorl''s l 

kOzvrsdlyes, éspedig azért, merl : 
for1a 1 mas utvonalon t! pUlt; 
esti és éjjeli közvllágltásunktól m~i 

bele lehet lépni, 
korlát nt! kOl a virost Urtéritél ls 

fogja terhelni, ha valami szerencsétlen sé~r 
bekövetkezik. 

Tudj11k, hogy ne111 helybell tervezia l 
Nem s a l á t hád épltkezés. 

Mégis n e k U n k kell emlékutdnl, fi· 
~ryelmeztetnl a tárahalóságokat, hOKY itt egy 
r:nunka félbenmaradt. Egész biztosan ~lf~

l~jlttlék. Ez ma könnyü : pénz kell hollá. 

Pénz l de nem sok l Két sor drót ls 
megtenné adJig, amiK jut becsOleles kor
látra. -

KoriállJo panab7áradat hanrzlk az egész 
\árosban s a panaszkodóknak van igazuk, 
mlkor azt hangozlalJék : 

.Nálunk mlndent c~ak félig fejeznek be -··· 
JAMBOREE HIREK 
Lord Baden-Poweli, a világ föcserkésze, 

a cserkészszöv~tsé&ek tanácsának közgyUlé
sén tartott buzédében a gödöÍiöi Jamboree 
jelentőséKéről a kövdk~zl'lket mondta : .Az 
ebhen az évben MagyarorHágon megtartandó 
Jamboree nagy sikernek i11érkezik, ahonnan 
valamennyien, akik azon résztveszOnk, két
ségh·lenUI értékes gondolatokat hozunk majd 
magunkkal Ilsamelynek jelentöségt'hel mind
nyájan hozzájárulhatunk anal, hoay helyrs 
cserkészszellemet, sok jóindulatot és egyOtt· 
mOködés ·reánk eső részét viasz Ok el a nagy 
cserkésztalálkozóra. Ezeknt·k a momenlumok
nak bizonyára messzeható kövt:lkezménytl 
lesznek abban az irányban, hogy a nemzet
közi bajtársiasdgot és barátságot mlnden 
országban elösegilsék. 

-tOl-

Gotifrey Fausset tábornok, a leJ~ulóbbi 
Birkendhead-i Jambor~e táborparancsnoka, 
április 28·án Magyarországra jön és m'iua 
l-ig Budape·len tartózkodik - Uladdn;Jk 
célja : meRbesztlésck, miért ls töhbazör ki
utazik Gödöllőre, megtek inteni a Jamborit 
táborhely t!! 

-eDI-

Husvétkor Gödöll6n nagyszabásu 
próbatáborok lesznek, amelyen a kUlönböz3 
c~oporloknak az egész országban szétszórtan 
levő tagjal l•lálkoznak és már Jóelöre igye
keznek munkájc.kban összehangolódni, (Igy 
a Velterel!, idt·genvezetők, rendOrök, gazda· 
sáai ceoporl, törzsraj stb) hogy azutlln a 
Jamhoreen annál sikeresebben tudják meg
álla,•l helyu:(et. 

-tOl-

Elki!szUII már a Jamhorae nzletváros 
végL•ges alaprait.a. A gyöny01 ü nép magya
ros motivumok és faragisok szinle meseor
IZÍi.iá leulk a Jamboree eme résdt, mely 
bizonyára DIKY látogatotls~gnak fog örven
deni. A muskátlis és tornácos kapukkal éa 
egyéb gyönyört1 faragványokkal diszifett Oz
letvárosban még pár hely bérelhető, az Igény
lOk mln.tl el3l>b forduljanak a Magyar Cser
kt!azszövets~i iazduágl hlvatalához, V, ker. 
Nagy Sándor u. l. ll. em. 

A "Mátravidéki Hirlap" 
miadenki lapja. 

MEGYEI ÉS VÁROSI 

~HIREK~ 
Városi közgyülés 

A képviselt'ltesiUiet :r uli vasárnap és 
folytalólag hétlőn r• n Jes közg}Oiést tartott. 
A pol&ármester betegsége mialt az Ulésen 
Orosz Ernő helyettes po rámtester elnökölt. 

Toodl Pál képviselötestOletl laK az el
szaporodott rrdei vadak által okozott karok 
miatt lnkrpellált s kérle, hogy a va, ászali 
jog bérlője llllen lépjen ld a város kártéri· 
tési igénnyel. Évtkkel ezelőtt egy izben ez. 
már megtörlént • a bétlö békés uton fi.etetl 
kánéritést. 

Klein S. Herman a főtéri megron gá ó
dott úlle~l helyreállitása Ogyében szólalt fel, 
mdynek fol) tán utatiltva ldt a mérnöki h~

vatai, hogy erre vonalkotólaK tegyen elő· 

terjesztés!. A költségek feJtzésére kéri a 
város a béiOgyminisztériumtól a várcsépitési 
alapban levő pénzkészletet. Ennek engedé· 
yezése eseién a rossz karban levO f6utvo
nalak még ez év folyamán ujra lesznek 
burkolhatók. 

A felszámolás alatt levő Budapest
Gyöniyös városi szénbánya részvénytána
ságot a még 7 ~vre szóló lerUietbérlcti jog
viszonyból kiengedi, hogyha a cég a bán) á' z
takasoknál eszkö•öll, ml.llegy másfélezer 
pengOre becsUli btruh!zásokról lemond és 
a lignilrakodón levO ll11nittCrmeléket eltávo
ll·ja, illdve a bérleti szerzödés6en k;kötöll 
eredeti aliaputot állttja helyre e lerUleten.
A véros ru:del~ ezésére visszabocsájtandó 
kislakások az inségesek részére lesznek 
mérsékelt bér mellett klad.a. 

A vasuli állomáshoz vezető, a volt 
Barna Gábor és fiai cég által erdei szálii
tásra hasmált kisvasut terOletét biLonytalan 
időre, tgyszersmindenkorra fizetendő 1.000 
pengőért adja használatba az egri érseki 
urada Ion. nak. 

A református egyetemes konventnek 
ujabb villatelket adott, négyszögölenként l P 
!10 f-ért. - Deutsch Ötvegye és Fia rész
vénytársaság Jókai Mór utcai 24 sz. haza 
előtt, ahol eddiK a rendörség volt, a közt~
ret előkert céljára átengedte. - A Kékesen 
létesUlö megasiali gyógyszállónál lelállitandó 
pcstahivatal eléevezésére a .Kéif.estetöt" CI

met engedélyezte. - Magyar Sándor állal 
a nantemplom előtt bérelt Uzlelhelylaélln< k 
Kelemen György h~ntea részére történő át
adásáh u z hozzé]árwlt. 

A Hanlsz-t<!rl trafikbódé helyére özv. 
P~tes B~ian~l'al kötött bérleli szer1ődést évi, 
400 P bér mellett. 

A Pesti-kOhid mellett lévő jé~rverem• 
gödröt Wdsz Jakabnak adta bérbe. 

Mindhérom állami elemi lakola iazda
dgl l;akoktatásal céljára iYakorló terutetet 
bociáji rendelkezésre. -

A katonák ál&al bérelt terUtetekre vo
natkozólag l O százalékos bérmérséklést en
gedélyezett. 

A beiUayminlszter llltal slllllris módo
altások viaett visszaadott, géperej!l bérkocsi 
Ipar gyakorlására vonatkl•Zó szabályrende
letet elfogadta. ·-· .... 

Tarjessza lapunkat! 



TANOGY, N~PNEVEL~S 
.Egri jogászok estje 
Iren aokan IF&nnak &reg la fiatal fo· 

ráaaok Gy&a&'JIIa&n, akik aa Erri Érseid 
Joalyccumban ha.laatták Ic akad,miai tnl
kct • akiknek j61cs6 mclcr trata lepi cl 
a&!'IFik táfát, ha cat a patinás IFCrct6 nevet 
halljak: Earl Lyceum. Aa id Alma Matcr 
a&crct6n Olel6 karjai k&aül boatik maauk· 
kal mllf azt aa traést, mcly '"''· mintl 
tobb cutcnllót 11ánt "''&ig eletik cktjc, a o
nál mclcrebb 1 annál rbsas in•bb atmo~:~
f.tr.aban elevenill .... a tclcjtlt.ctctlen carl 
Joráa&t"ckct. 

A II'P multlt61 CIJ llarabkát, l1cr 
tórttnclmi le"ca6att 1 a remínlsccaciák iclca· 
bus hanaulatát allja majd aa Erri Éra&ki 
Jorakaclcmla Barátainak Sa6vctacac áhal f. 
cvl aprilis ho 22-cn, a "Hunaária" uálló
baa rendeaeadó mihoroa est ca tánc•iaalom. 

At cat keretiben clr. Urbán Gu11th 
crri ioaakadcmlai tanár a t6ískolai lfjúsá1 
ncnlcacnck bányrtó csamtir61 tart elóadáat. 
Dr. Urbán GuaztAvot vároauak táraadalmá• 
baa &obiD ILcd"es b.aráti saa1 füal. Dc cn
nek elleacre c hely" is bemutatjuk 61, miat 
a diÁkfalért rajonro 1 trt6k fáradhatatlanul 
dolroa6 profeaaaort, akaelémlal iljuaár aty
;.u, a kitartO uoraalom, a Untorilhatatlan 
cl"biistr &áulohordoaófát, 

A& iiJU&&I sacreletc '' fcait6 tAmoaa· 
táaa cls6aorban a tanárak hivat.iaa, dc c 
muakájuk kica'uittac ta tov.bbi lr.ícpittsc 
a maryar Uraadalom kótclcaa'r•· Sináll 
hiasauk, hoay c ocma kötelcsasta tc.ljcaitta• 
Itól Y&roaunk tarsadalma la lr.inui a resatt 
•• tamoaatní toa1a a& áprili• 2~ i •ari jo
aancstct. .... 

SzDic~U értekezlet. A róm. kat pol· 
aári fiui.okoltban m.ircltta hó :lö-áa Yalt a 
uülói trtckcalct. Aa clöaclá~t Stillcr Kálm.in 
i&aaeató tartotta, arr:OI a ktrdt~ról, hcay az 
cmbcr!atg ta nemaeti azcmpontból milycn 
Ideálokra ne"elj6k aa lfjusáaot. S.ólt aau
tán a po:aárl lakola jcleat6st1lr6l. K'nytc
lca 'IFalt kl~melni, bolY &l tpiilct a k6vetcl
mtnyeknck nem felel mcr, nincs torna~~ar
aoka. Fc:hi"ta a fiarelmct a acait6c1Jcaül&t 
rnc .. arakit.ásának lliikstac .. tatrc. Az trte• 
luzlet iiCD ntpca Vl)lt. 

Szfll61 értekezlet az éliami rdl
llmnia!umban. Március 16-iu este 6 óra
tor a. gyOngyOii ill. Kobiri Istvan reilglm· 
niJ.Ium raj7.1ermében népei al.ltl6• érlekezlet 
voll, melyen Kmuach.:k Elek r. tanar tarto.~tt 
t~lőada~t. 

Mult Yasárnapi fotballeredmények. 
A két lac.ybcli csapat köaül a GyAK itthon 
~acrk.6:r.ou aa carl Dobó csap&t.hal. A GyAK 
a mcrii.Oacst DI'JrY folényben lh6 játlll:hal 
!) : J aranyb•n nyerte. Aa trdckcsnck lrtr• 
kelcet ca braonyult mcccsrc satp ll&mú k6· 
a6nsta Jeleat mc11, amely 4rdckl6dta cr6ata 
lelkesitelte a c apatot a ltii&elclcmre. M 'n elen 
tról a a GyAK nak bámulato• utp "olt, 
melyck k64il lr..:tU kornerból remek fcjca• 
act aná l!r"~nycsihc. - A GyKSE Halvan
ban a HAC·cal mcrtc &1111 erc,tt, azonban 
~:löhbi IJCDftbbnek biaonyult. A HAC a 
raerk61t1t 2 : l arányban nyerte mtr• Ez
által a GyiCSE at 5 ik helyre szcrua Ic 

MÁ TRAVIDÉKI HIRLAP 

Nooyoi~:!~~!~~~:: " .. , ... ,l 
a .Mitravldékl Hirlap" fdelc'la szerku:tö
iének Gyöngyös. 

Igen tl1ztelt S;mkeutO Ur l 
A szerkeszté~ében megjelenO .Mátra

vldéki Hirlap" február bó 25·1 a:r.ámiban 
.Meghivás va&J választás?" eim alatt eay 
Iokk jelent me&, amelyre a .Hevesmegyei 
Lapok" cimO hetilap .A Untorválas:r.lábról" 
cikk ben válaazoll. 

Ezen varaucikkel aluliroll Irtam és té- 1 

tetkm közzé. 
A cikk megjelenése után arrólayOzOd· 

tem meg, hocy cikkem meJiirásánál a tények 
Ismerete nélkUI, minl nem réal ayön&yöal 
lakos, a kantorkénlést téves alapokon birál
tam el és talnek folyomanyaként a .Márra
vldéki ~hrlap"-pal szembeo bántó és al!rt6 
kifejezéseket használtam. 

Minlho&y a legtávolabbról aem volt 
célom, hogy az illaiam ls elösmert, kO:r.ér- 1 

deket szolgáló lapol, vary annak szerkesz- 1 

tljét és c:ikkiróJil mc&bántsam, tévedésemet l 
férfi38illn belátva, fogaaja el Surkea:r.t6 Ur a l 
használt sértő ki.ételt kért ezen nyilváut s 
boc:sánatkérésemet, l 

Kötelessé11szerUen e:ösmerem, ho&y a 
kántorkérdélben ~zerkesztO Ur kereszt•nyl, : 
en~b•rbaráti és einházi azemponlokat Illetö-j 
leg: minden lekinti!tben kifogástalan cikket 
kOzölt. 

Gyöngyös, 1.933 március 27. 
T,uleldltl: 

V.DOVICS FERENC s. k, 

BÖJTI STRÓFÁK 

Nyakil bent •aavunk a b6Jtbcn, 
Állapotunk Yékony b6rbcn. 
Sov.iny tavasa uük' tél után 
A:r., ami moat kóu6nthct ráak. 

TilltYiael6 fiLelésit 
Folytooosan nyescectik. 
Ezt a kercske416 siayli, 
Akihez aa p~naél YÍIIÍo 

Házbérek eg1 re cs6kkcnnclr. 
Vajjon jó ... tae Icsa ennek ll 
Scaki scm fo1 építeni, 
Iparos fo& tilnkrcmenni. 

Ga1ela nem talál piacol, 
HolY árulta eladja ott, 
s mcaftlcl6 árt ll kapjon, 
Melytrl 6 vátárollaauon. 

A munkás is csak tcogilelilr, 
loséamunkákon sínylődik. -
Milr.or Icsa véte c b6jtnclu 

• 
Ujdonságok 
KitDntetés. Uralkodók ls feje

delmek •Ital os~tocatolt érdemrendnél 
is értélresebb az a kitüratetés, amelyet 
a i'raadalorn oszt•tlan szcretetc, elis
merése ad. Ilyen érté~es kitüntetésben 
dszesült Okelic:sányi Imre alispán, akit 
a "IBSZ a maryar társadalomnak, a 
forradalom utáni ujjáépítéseért tüotetett 
ld érdcmkercsztjévcl. 

Vilasztis. A Gyöng)öoi Alapitv~nyi 

Közkórhaz olzollsáaa a megüresedell ser~u
orvosi állásra Dr. Kazella józsef nakurló 
orvost válaaztotta meg, bél szavszallill ke:1tO 
ellenében. - J::rde.es, ho11y erre az. álláara 
ali11 volt pályázó, A b.zotlbálluak kél palyázó 
közou kellell választani. 

Éber volt a hatólá,. Felföldi 
Istvan ryöngyöspatai foldmives mar
eius hó 22 en dé1u1an, Ka1man György 
kerékparjal elcsente a M.ttyas kiraly
ulc:aban. Hory tettének kovctkezme
nycitöl szabaduljon, kisérletet tett, hogy 
mostoha anyjal és Sipos P1rost ra
beszélje arra,~hogy mcilclte hamis val
lomast tegycn:k. Ez a kisérlele a ren· 
dörhatósár ebcrségc folytan meghiu· 
sult. Minthogy pedig Felföldi btvan 
tízéven belül öt izbm követett cl lo
pás büntettet, s must is c:sak frltete• 
les szabad.abon voll, a rendőrség Ic· 
tartó&tatta, annyival is inkabb, lllett 
szökésélöl tartani lehetett. 

K.lrindult lopni. Munkác:si Ftr~n( 

KYön&yöai föi!Unives rewi ismerosct a l!Yiln
gyöai r~ndc'lrsrgnek. Legutóhb E~erbe lálo· 
gatott el, ahol F.rllmann Ármin iblallóJábul 
egy té.i kabáiUI és •&Y satordonyv~l lo, olt 
el. j.u1uár óta kerestek mintl.:nfelé. Mos1 a 
gyön&yö.l rendörkapilánysag nyakon csiple. 
Minthoay már né-4y netben voll lopabt'rt 
bllntelze,letclflóztatták és az e11ri kir. Üi~yés.· 
séghez kisérletlék át. 

Cse~k a bor mlatt tftrtént. Szabó 
Bela misko:c:i autalossegtd, harmad
marával bort vasarolni jött városuRk
b.t. A sok kóslolas a kis társasagnak 
merartott, aminek az lett a következ
ménye, hogy a Karoly király kerú•on 
összeszóllalkoztak. Szabó Btlat bal· 
karján ismeretlen tettes összeszurkalta. 
Sulyos sérűltscit a Mcntök kötözték be. 

Szomoruliao• iel6knck?. TERJESSZE LAPUNKAT! 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Közgyülés 
A Gyöngyösi Taaarékpt!nztir E~ryesD· 

lel 1933 t!vl rnárclus hó 30 án, dét-=lc'lll 11 
ó.akur tartott~ saját tanclcslermében LXV lk 
évi köliJ> O lé iét, melyen a réuvt!nyesek nary 
számmal jelentek meg. 

Az lgazcat.Sdg a ll Ulc!st a kllv ·tkez6 
tiraysurouttal htvta enbe: 1. Az lgazeató· 
ab és felDin etönlzottdg jelentése és az. 
1932. évi &áJSzárnadis bernutalba. :il. A 
tisztajövedelem bemulalllsa. J Kél laazgató
s4gl tag v.rlla>ll4,a 4 f'dUgyt'l6bizolld&l 

taeok vilaszt6sa. 5. A felmentvény megadá
sa. 6. Esetleru lndltvin)·ok táreyalása. 

A k0zi()U't!sen me&ieltnt résnt!t.yesek 
az Jgugatóság és feiUgyell\b'zoll~ál( je'en
téat!t egyhsn1ulag és változatlanul tudolllá
sui vette és a t.rlrgysorozatn11n felsorolt 111-
vasl~lokat ejié&z terjedelmében válloza;Ja •• ul 
elforalilel és kOszönetet mondott az lnléztt 
vezet6ségt!nek, a mal neht!z viazony1.1k kö
zlltt ls klelé&lt6nek tekll'tendc'l ertdmt!ny el
t!réseért. A rt!11 vezelOségben villozia nem 
tOrlén t. .... 



MA TR. A VIDi Kl HlaLAP 

KözérdakO dijtalan hirdetés ~~~~Va~· r 01_!!s iJhJ!!ir d!!!e f~é s~e k~~~ 
C .c é •1 A k&zszemJ.Ire kltell lajstromo! hár~i ..- Gy!lngy!ls megyel város szám vevuség lu . 

megtekintiirti és a mások adójára vonalko1ó 
M. kir. honvédelmi rnlnlsztirlum jólélt Alap. A gy!lngy!lsl m. k!r. adóhlvataltól. lrá.bdi tlszrevttdelt - a lajstrom k!lzszt m-

2<! 692/ja 1933. nám. 3-25/1933. lére titelének ulolsó napját k!lvet3 15 nap 

hi d té alalt - a gyöngyiisi m. kir. adGhiva•alnál Versenytárgyalási r e 5 Hirdetmény benyuilhatja. 

A m. kir. honvéd .Imi mlnlsztérium Jó· Gy~ng) ös, 1933 márciu> 23. 
Gyllnj!'yös meg y• l város 1933 évi rng-

1~11 Alap Dyilvános versenytárgyalást hirdel zitetl AJt,.lanos hresetl adó kivritisi lajstro- B~rlska sk. 
a M~lraházán ~pitendG m, :Cir. houvtld tiszti 1 m. kl•. álla•llllén•l~rl 

" ma 1933 évi Aprilis hó 3 tól 1933 cvl ápr-tl•.!tllő föld, kőmtlves, elhelyezi\, szil(ettlő, főtanácsos, hiv. fOn/lk, 
lis hó 18-11{ közszemlére kitétetik. 

vasbeton, ács, bádogos, tttőledö, mtlkll, as•· ' ;~;;;;~;;;;;;;;;;;;;~======~=========• 
talos-lakatos-rnáwló, tlveges, park~la és •= 
burkoló, vaiJmint vlzlároló medence és for· 
rá,f.Í&Ialás rnunkálataira. 

A szahálys7t•rtlen ~iállilolt ajllnlatok 1. 
évi április hó l O-én deli 12 óráig a m. kir. 

Magán hirdeta~·se~k~~~ 
h· nv5delrni rr.iniHtPr um J• léti Alapnál (Bu- ; --~rl\llllll!l818B.a• 
dape~t, J. ker. llurto~y M1kl61 ut 2•-26, KÖNYVEIT 
l-ladik laktanya) nyujtaudok be, mely IdO· , 
poniig az elOirt 1:-ánatpénzt la le l ell tenni. 
A késlibben érkező ajánlatok figyelembe 
nem •:életnek. 

Az ajánlatok fenti napon 12 óra 30-
kor fognak' ugyanott felbunt .. tni, mikor az 
ajánlallt v<'!k, vagy igatolt kt'( viseiGik j1i1n 
Ich Inek. . 

Az ~pit.'si programm szrrint a mur.kát 
az é, ilt'sveLelőfél( eziráu} u lclhivhára l tg- : 
ké~öbb 8 napon hellll meg kell kezdeni é11 · 
uly erővel folytiltni, ho11y az 1933. évi ok-l 
tóter hó l-ig teiJl'Sen készen te11yen. 

A részletes száliltási és munkGfeltéte·i 
lá, ~óitségvetrs ~lb, valar~int az aján'a.t és 1 
sLerzt1d~smi.;ta il munkál lmdetö f,:r;tr htva-

1
. 

talban, linkOltoégi árban, a hivatalos órák 
alalt he.-zerezhtl/11<, Ull}'lllh::t mt'llf~kinthetök 
a vonatkozó ra)Lok is~ i 

BJdapest, 1923. március 23-i\n, 
D.uvas Lajos s~. táborn?k. 

A másolat hiteh·lil : 
Mibkolc, 1933 évi március 27. 

Tehát 
Ö n is 

Schön Henrik 
lroda1·ezt·IÖ. 

LAPUNKBAN HIRDESSEN l 

u. m. irnakönyveit, füzdes ml1· 
vel!, folyóirdtait, tankönyve.! stb. 
jó es olcsó munkdiról kiJzismert 

MÓCZER GYULA 
kllnyvkötó (Kossuth Lajos-u 11/2) 
28 éve f~nnálló, modernül beren· 
-dezelt k!lnyvkiltrimüterrnében-

ÜZLETHELYISÉG 

KIADÓ A PIACON 
a Zöldfa-ulea l szllmu 
-o- hllznál. -o-

{Érdeklöd&ti lehet u.yanott a saroktlzletben 
o- lévő Weisz Sándor keresked<'!n~l. -o 

HA EDDIG NEM VOLT MEGELÉGEDVE NYOMTATVÁNYAIVAL: 

TEGYEN PRÓBARENDELÉST LAPUNK NYOMDÁJABAN! 
•• , ••• : •• ,., ........................ l.lB 

Nyemalott a Kultur-nyot11dllb111, GyönayOsön. Nyomd•vuetG: Sima Dllvid 
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