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HÉT HOMLOKCSóK 

T ó Db ízben foglalkoztunk a ma
gyar ifjusár helyzcthel, mert ezek a 
a fiatalok vérünkből vér, szivünkhöz 
közel álló gyerekeink, Hazank jövő 
rcménysigei, kiknek sorsaval foglal
kozni sokszor lehet, dc eleget foglal
kezni soha. 

Azzal mjndenkinek tisztában kell 
lenni, hogy fiatalságunk olyan, ami· 
lyenné nevelik és formaljak, lelke azo
lu! a képeket fogj1 vísszatükrözni, 
amely képeket abba a formalható a
nyagba bclevtsnck és c visszatükrözött 
kép adja egyszersmind jövendöuket is. 

B vezetö helyen közöltek nagy
részét százan és százan hallották, hal
iott.ik mindazok. akik az egri Mensa 
Aco~demic:a estelyén ott voltak, tamo
gatni törekvésüket, igyekezetüket és 
rnciélhetésüket. 

Akik Dr. Urbán:Gusztav jogtanár 
előad.ását hallgatták és figyelték, azok
nak nem iruok új dol&ot, azonban az 
elhangzott szó elrepűlt, már pedig a 
sajtónak feladata az is, ho~y az érte 
kcs és megazivlrlendö eszméket és 
gondotatokat az utókornak is merörö 
1-.itsc. Mindazolr pedig, akik ott nem 
lehettek •• nem nönyörködhettek en 
m \gy ar tanférfiú nemes eszméket hir-l 
detö clöadásában, azok ezen úton gyö
l.ödjenek meg arrél, hogy a magyar 
ifjusál vezetise hivatott kezekbe v.tn 
letéve és c hivatott kezek c~;ak nemesre, 
jóra, széprc és istenes do1gokra ta• 
nitja öket. 

Vajjon van-c a magyar ifjusar 
szempontjából n~mesebb gondolat an
nal, midön azt hirdelik az ifjusár ve
zetöi. hocy a magyar lfjuaal{ azzal az 
elvvel ltp ki az élet forgatagaba, hogy: 
fekete kenyér, de fehér becsület, ls kö
vetkezzék bármi, teljes elszánással har• 
col, hory ezt az elvet érvénycsitse. 

Amig azonban a lélek alakító szob
raszmüvtsz-tanarok és tanítók - a 
kuülrbc került nyersanyarból, az élet 
•tü1dclmeirc ezzel az cazmtvcl ld tud-

.. 
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ják formálni u ideálisan becsületes / 
magyar embert, addíg nagyon sokat 
kell dolgozniok és nagyon sokat kell 
küzdeniök, de e munka nem veu 
karba, mert az ifjuság c munka kö
vetkeztében nem Lenin, hanem Krísz
tus tanainalc oldalára áll. 

fl.lem kétséges, hocy a magyar 
hazának olyan tanfediakra vaA sziik
sége, akik ezen és hasonló eszmékkel 
telitik meg az ifjuság lel~ét, nem két
•~ges az sem, hory csak ilyen férfiak 
által- nevelt magyar ifjuság tudja meg
alini helyét az élet viharaiban. 

Az alkotó szobraszmüvész eszkö
zeit is megörökítjük ilZ utókor részé
re. Ez az eszköz az a htt homlokcsók, 
amit a tanférfiúnak munkája közben 
fel kell ha~ználni az eredmény eléré
sebez. 

A hit csókja l Hogy ettől, ennek 
erejdől szépüijön meg lelktben az élet 
rendeltetése. 

A tudás csókja ! Hogy ezáltal 
masoknak világíto mtcsesc legyen, 
ho~y vezetni tudjon. 

A szeretet csókja ! Hogy szen
vedö em.ertarsain segiteni tudjon ts 
szercssen, a masok szenvedését mer 
tudja érteni. 

Az optimizmus csókja! Hogy 
a mai kor romjai meg ne ijesszélc, le
gyen kedve törmelékekból is boldog
ságat építeni. 

A tisztaság csókja. Hocy ere
jét el ne pazarolja. 

Az erőa lélek csókja. Hogy át 
tudion vcrrödni az élet ezer akadály án, 
lilekalk u nl lk lll. 

A magyarsit caókja. Hogy foly 
ton lelktbc dobbanfon a néryes folyó 
•• a bárlilii halom macyat cim.!rc, a 
Haza osztatlan endre ta a trianoai 
fajdalom, 

Ezek a tanit,aok azok, amelyek 
nemcsak • mccörökitésrc, hanem mér 
inUbb arra •tdcmeaek, hon szivébe 
lopakadjon mindazoknak, akik tan· 

Üciyel fl!lial!<oznak, vagy akiket a 

tanügy a magyarság azemp(lntjo~ b JI 
irdekel. 

A tanférfiak mctlett ott kell a ll ni 
a magyar társadalomnak is, nemcsak 
azért, hogy a nemes és szép rondolac 
tokat átértse és megértse, hanem atért 
is, hogy segitségérc siessen mi.1d.:n 
olyan intézménynek, mely a fenti esz
méket hirdeti és tanítja. 

Hirünk és meggylzödésünk, hogy 
a t.an!estület ll'inden tagjának, ar; osz
tatlan és egységes magyar társadaiom
mal való összefogására, c tiszta sztp 
eszmék megvalósítására nem !tell buz
ditás. 

Buzditanak magok az clhang':ott 
igék l 

Pf\LÓCDERES 
l n lY t! n froccs l 
Boldog t!fY v.tros u a mltnk. Megér

tUk azt u idOt, amikor ebben a nehéz Idők
ben, a fenti dol~;ot ka11hatjuk. 

Kapja boldog-boldoKtalan, - szectlny 
4s gazdag egyarA"t 

MéK reklámot sem calnAlnak neki -
lt!gfeljtbb most ml. 

Nem kell az ArAért a zstbbe nyulni, 
egt!n 4nrevétlenUI, sőt meglepitésként ré
azesUinek benne vArasunk lakói, főt! - u 
ideaenek ls. 

Nem m~rlk Ormértékkel, hanem kls,•hh 
nagyobb porcióba jut hozd a j4ró-kelö. 

Igen, a járó-kelő, a gyanu:lan atiUió 
kap egy·tKJ ln~yen froccsot, eiY kla frOcs
csenté,t. 

Amikor az ég csalornál Ontik 1 v'zel, 
- fAutjainkon lévO lukak, horpadAaok éa 
fol~tononiJi hiányok szépen mel{lalnek viz· 
zel. Már rcll(en lelsdradt az átles!, amikor 
rn~g euk a kis tavaesitAk - mlndme&annyl 
ttn11erszem - 11: útiestel dlszllik . 

MélystlgUk attól IU,cg, hegy mllyrn :ré· 
lyea kopott kl 1 burkolat alatti cementalap. 

A dijtalan f1 Oc ca mennylsé11e uutén 
azon IUu, hoay milyen nan e.&eknek a lu
kaknak btfJII&dó képesst!gt'. 

Midön mir n!aen elfelejtetted, bog} 
esöds volt, akkor ér a me!11tpetéa . 
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A sebesen haladó autó bele~arfkázfk 

r;ekbe a kis tavakba, és úgy frllccsenl ol
dalba - lnayen és dljtaianul - a hla la
ty~akkal, hOlY szobaf!!siG vaar mázoló nem 
tudnil kUI!Inb spriccelt mfnlát harianyád és 
ruhádra varáuolnl. 

Kllllnöaen a nGk örvendeznek ugyon, 
amikor IZéP selyem harisnyájok lesz -
el(yik pillanatról a másikra - pettytsen 
.mlntb•, 

Az utak naponkénil nyári On!llzése ál
landóallaaf foaja a lakossá& eme ln&l en l 
szórakozáaát és besszudrát. 

Nem használ ellene a kavica07b sem, 
mert a kise~b alldr&k 1dma akkora, hogy 
valamennyit l·mnf, már nem 11 lehet. 

Arr61 nem 11 bealll Unk, hoay a& e11ylk 
haz bériGje a ház frhs mea&el.iél siralla 
IlY Ilyen tnoen11 ráfuté1 mlall. 

Mlntha valaki me11lellllte volna már a 
vámos utak h"yreállitáaára alkalmas pénz
forrást l ? 

Vagy talán kUiön dlc1c'lséaUnk legyen 
az Idegenek ellitt a v.iroa rossz - használ· 
batatlan fGutja l? 

Az .intyen f;llccs• lOrvimUnk jutalma. 

~-------------------.. --------~----~--~====-~--------~ 
Szegedi weekend 

Uta,ásokhoa azol;olt embernek máso
dik terménet•v• lesz az össuhasonlitás: 
kerc5i Ils meafátja, miben hasonlll egyik vá
ros a máoikhoz s ml olyat talál ~alamely 

heiytn, amil máshol még nem lálotl. Termé· 
szeles, hogy minden ujabban látuti helyet 
elsősorban saját viro~unkkal hasonlitunk 
öuze. 

Lássuk, mll látolt egy ayöngylsl Sze
aedeu, eay husvé1l w.:ekenll rövid Ideje 
~ala ll? 

Szrred az 1879. évi árviz után, Gyön
&yös p ed fac az 1917. évi lUzvész után 4pUit 
uuá; meunyire haladt az e11yik és meunyire 
haladt a más1k, veiGdik fel önkéntefenlll a 
k~rdés. A szeacedl árvíz után l. ferenc Jó· 
zsef mond1a azt, hogy Szeged szebb lesz, 
mint voll s kilrUlbeiUI ugyanezt a kijelentést 
tette a tüzvész után IV. Károly Gyöngyösre 
vor.atkozól'ág. Szl'gednek 53 éve, G}llngyös
nek 16 éve voll az ujjáépitéshez. El lehel 
mondani, hogy Steaed teljesen k"pUII ; Gyön· 
ayösön méa sok a tennivaló. 

M1kor az ember Szeaed rendezett, szé
les utcáit látja, önkényteienUI MUnchen, vagy 
Zür.ch jut esz.be. Meglepő a rend~zés con
I.:UIJdóJa ! me&fálszlk, hogy a Városszabályo• 
zásl erős kéz es fegyelmezeit fej vitte ke 
rest Iül. Ma is érezni lehet, hoay 0. ól Tis.a 
Lajos, a város uiJé~piiGje, u érviz után 
nu:a~maradl épOleteket kimélelleoOI ellávoli· 
tolla a rendezés uljából, odaaute a város 
akkori jelenél a jövőért. Nálunk, Gyllngyll· 
sön, ugyanez volt a rendeds alapaondoiata 
b ha az időközben k flört lorradalom li a két
•é&heejt~ Kizdasági helyzel kényszeritelle ls 
a il ormán} biztos t, hogy bizon}·os lddglenes 
en11edm~nyekel tegyen, az elaondolál eJy• 
•é11e nem szenvedell, csak véaleaes rendt
zes ideje lolódoll ki. 

Steiled lilllYon szép váro~. Gyöngyö:. 
csak lesz !lzO:·p város, talán már fiaink, laiáu 
c5ak unoká1nk hlcjébcn. 

Szea~~lol épOletei - úgy a köz.épOfelek, 
rnlnl a magánházak - ayönylirOen bele•lfe
nek a rcndués t'&yséaébe. Ktresl a:z ember, 
hol van t'gy·egy épület, mely kiOine vala· 
hogyilo a llép eayaéKébGI, ugylétsz•k azon
bau, ilyent csak a szal.ériG szeme lalé!, Ér
dekes azonban, h<'&Y éppen leanagyobb kin· 
csUknél, a fogadalmi templomnél kllvettek 
el sufyos hib .t. A templom oly hatalmas tO· 
m~g. hogy 1zéps~gét csak akkor lehet mea
érteni, ha az ember bizenyol tAvoidgból 
nézi. ValahOllY rnaa4t61 adódott volna, hoay 
ed a kilé ést Ut·Sz.eaed, a Tisza tulsó part,a 
f.:IOI kellelt volna meanyiini a akkor meJ(· 
kapták volna az.t a perspektívái, amilyen 

perspeklivája van a magyar parlamentnek a 
budai oldalról, - a jó szeardlek azonban 
erre az old.dra hatalmas tipOletel emeltek 11 

ezzd elvágták a lehetöségél, hogy gyönyllríl 
templomukra \'Blaha kilátást kapjanak a Ti· l 
sza tulsó oldaláról. 

Sajnos, nálunk, Oyöngyösön az épllke
zéseknéf a rendezés elgondolásába való bt:
leillőstlg gondofata gyakran marad fi~eyelrnen 
kivUI. Pid a Hatlisz-tér kiképzésénél a vá
rosrendező kétemeletes, egészen sima fedéi
zelll épOleteket akart csak megengedni, hogy 
a Szt. Bdrlalan l··mplom tornyainak uéps,sge 
annál hatalmas,,btlan dumborodjék ki, azon
ban a ktoresztUh!tdnéf - az összhatás! k~t
Sél(telenUI ront~ - tornyo~, tnJnzarJ-teiGs 
épilkezést is engedélyed~k. 

enleku az is, hogy ugy a szegedi fG· 
gadahni templomnál, minl a g}öng~ösi Szt. 
Bertalan templomnál gondoskodtak· r.rról, 
hogy a templom homlokzalAnak me11fddG 
előtere lel(yen. O~öngyösön, sajnos, ezt az 
ellilerel eddig nem lehetett Idesileni s a mO
vhzi hatást .:zidllszerinl még nem engrdlk 
érvénye601ni a szembeR lévő, kisajálilolt, de 
mtlr le nem bontott, disztelen látványtnyujló 
épUielek. Szegeden a fo11adalmi templom 
homlohalil l:iőll levG terd már telj<sea ki· 
képezték, nyflv:ln a veienc,·l Szent v érk tér l 
mintéjára. A templom fdjáró lépcsGzetének 
MejérGI imj)ozáns IAtdny a hatalmas t,·r, 
mefyet négysz111 alakban gyönyö• í!, össze
fOgaG épülettömb v..-sz körUI. 

A Szent Bertalan templom freskókhan 
talán lego~azJaj.latlb IPmpioma egész r\\agyar
orsztaRak a ml IIYIInlyösiek bUszkin bo· 
edithatjuk azt összehasonlilás alá úay a 
frrskók száma, mfnl rnUvészl érh!ke tekinte
lében az ország IJirmely templomával. A u e
gedi fogadalmi templom belsli rtlsze a ui
nek és VOll<. Ilk tohzódása ; az arany, kek 
és pir"s pazar harm<"•niája van ott s olvad 
össze a vonalak hibtiellen váitolabsdgá· 
ban. A pompás látvéu)t erneli a me.t~r:en 
feslett üvegeken besaUrGdG mfszlikus fény, 
Emlékeztel a templom belsG diultése a Má
tyáa templomra. A ayöngyösl Szent Bertalan 
templom a freskók, a szegedi foradalml 
templom a szlnek fa •:onalak templuma. 

S hoay az oaszehasonlftáat eay klsst! 
folytassuk, - ott voltunk a foaadalmf temp
lomban a feltámadbf szertartáson ; mfkor 
a ltllrmenet a temp:omb61 kivonult, beOittink 
a hatodik, vagy heled•k paltba, de ety civil 
ór katonái paraneaára rendGrOk tessékeltek 
kl bennünket, mondváa, hogy az elsG lfz 
padsor fenn van tartva. eyonayllslln oda 
szoklak állitani a fenntartelt padsorok mell• 

két hajdút, akik a bejllnnl s1Andtlkozókat f
J(yelm.iMik, hORY a padsorok fenn van••ak 
tartva s nincs szUksé~r karhatalomra. fe·turt 
az is, hoay a husvéti pOspöki mlse után a 
tAvr z nl készDIG ezrek eiGttlaazsáaosan (fe'e
rászben) elállták a kl ératf ajtót azok a iö 
szPrediek, akik a ll órás (helyesebben Sze
teden 12 órá~) mfsére n.ándéko,tak. 

. A szPgt'dick várO! ukat porvárosnak •·e· 
vezik. ErrGI már eiGbb hallottunk 1 féltílnk, 
hogy az erGsen szeles idGben mennylre IIIFg 
f,Jif kinoznl a portenger, hlazen elutazás előtt 
létluk a gyöngyösi fGtéren az emelet m'-· 
Kasságban száguldó port, mellyel pillanatok 
alatt tele fett szemUnk•szánk. U&Yiétszik 
azonban, hol(y Szerednek c11k a kOlieriilete 
porváros, mi pedig csak s t;ei&G terlilek" 
jártunk, ahol az erGs szélben sem volt a lel-
klsebb por sem. Ott unanis a klfcgáslala· 
nul karban tartolt aszfalt• vagy kö"burkola•u 
utteslek~t kifogástalanul söprik. Nos, eht>e.1 
az egyben aztán csakugean lökéletesen kü· 
lönbözik Győn~yös Sugedtöl. 

SzegPdet, ezt a szenved4selben G)ön
IYÖSSel annyira rokon várost, mlnden gyön
gyösinek mrr kellene n•znie. Aki SzeKedd 
látja, az képet tud m1gának alkotni arról, 
ho~ty milyen lesz Gyöngyös pár évtized mulva 
Agilis urak már a mult évben fáradoztok, 
hogy Gyöngylisről S •eJ(edre filléres menj~11 ; 
az lsten szerelm~ért, vitn·ék kcre.tiOI mt.r 
tervOket, hadd érintkezzék ez a kél váro~. 
mely aunyira lebtvér a pusztulásban és li 

feltámadbban 

MEGYEI ÉS VÁROSI 

HIREK~ 
Épltkez~sl adatok 

A városi alapszabályrendolel sztrlnt a 
közgyOiés eié l<!rjeaztendG poiKármes·eri éve~ 
je:enl•shez szolgáltalotl adalokból kOzöljOk: 

A mult •v folyamán l!pltl!al eng.:dc!ly 
ki lett a<lva 51 uj •pnletre, 24 álalakilásra. 
20 toldalékllpllkezésre, 251 tetGfedfsre, 27 
melléképUietre és 21 ki11bb épitkezéare. -

Új makadám-út k•ltllt 1292 folyómf
ter, melynek terOitte 5670 ol!ayzetmllter. ú
jonnan meahengereltek 6194 ml!ter hoasz.ú 
utat, 21850 négyulmiter terDietet. 

ÚJ csatorna lett lelektelve a Naaypatak 
betömölt régi medre mentén éa e1y azaka
szon a Mér11s patakban a vasutboa járlt 
Kos.uth Lajos utca keresztezGdl!dnél. Ezen 
munkálaloknAI a v. mérnökl hivatal 565 Jn
ségmunkást foglalkoztatott 1790 napon 111. 

Ugyancsak a rnult év folyamán bt'fe1, .. 
zett villamoamO étépltés válta>ozó ára 11, 11 

rendszerre összesen 6351.000 penaGbe k~rU··. 
amelyet a közüzem a kUifOidl, doiiArköltsllro 
ből é t régi villanytelep felsztrell!lll!nek •rt. • 
kesilés, b61 fed u. - Hoay a Salaótarjf 111 

Bá~tyatérsasággal kltllll, Allltólar elGnytls 
éramsdllitásl uerzGdés meltttt 'sem csö•. 
kenthetG a vlllanrdlj, aminlaz remélbetli v. 11 
anaak oka leainkább az emiltett kllfOIJ · 
Speyer-kolcaön uolaáltatbl terbelnek aulyu. · 
aáaa, mely mb mafYar vároaokkal eay1 h. 
mea lévfn, a tGit való kOllio szabadulás 11 ~. 
hfn.gekbe Dtkllzlk. ..... ~~~--~~~~~~~ ....... 

Terjelsze lapunkat. 
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TANOGY, NÉPNEVELÉS 
MDsoros est 

GyGn&yla v6roa táraadalma azeretetlel 
és l"llllrléllel fo&adta az éraekl joaakad!!
mia reuér61 érkez6 kikDidOiteket a oly naiY 
Slab,au keretet adott a azOvetaé1 azereplé· 
sének, ho&y IZ a nap sokái& emlékezelea 
marad a rlsztvev6k lelkében. 

Aa eat vldnOkséaét GyODIJOs t6rsa
dalm .. ak veut61 vAllalUk el, mig az elO
~ t'szlt6 munka éa rendezés nehéz feladatAt 
UiiiYI&ámu rendezOl &árda vé&ezte Dr. Hor
nyák Mlklóa vAresi fo&ah•azó IrAnyitAsa 
mtllett. 

E&trb61 aa errl Jo&bzifjus,gnak 24 
kikDidlile utazott át Gyonaylsre 1 kOzDIOk 
tO bbeket oonnoat c:aalidok littak veadé&dl. 

Eate 8 órakor kezd6dott meg a Hun
IIArla·azAIIó termében a mllaoros est, ame
lyen a IYiniYOII 1 a kOrnyékbeli társadalom 
szine.java jelent mer. 

Megnyitó beszédet Magnia Adorján es
perea-pl6b6noa mondotl. Suretettel 1 nagy
llilY meleaaf&lel DdvOzOite az e~rri vendé
ltkll, akik a két vároanak egym4ssal való 
kapcaolataU mea! az ifJUságon keresztlll inég 
IZoroaabbra fllzik. Közvetlen tapaszta•atai 
alapJ6n kiemelte az earl jo~rászlf1us4a neve-
1-!se kOrDI mutatkozó éj irányok értékeit, 
amelyek azzal bb.tatnak, ho11y ha IZ az ifju
dl annak Idején kezébe veszi a társadalom 
irányltását, D)Ufudt léltkkel bizhatjuk rá a l 
maiJar jlv6 soraának intézését. 

H•1rny6k Mlklós dr. v6rosl fogalmazó l 
Aper Elem•r OlY veraél 1 •lY kisprózáját 
uavalta el m.ry átgo~odoláual. Előadásmód· 
jAnak tlutaaá&a, Iendiiiete a szavalónak ho- ' 
zott lli5mer•sr, a l~nyea&t al4huzó bizton· 
a.Aza pediJ a jó Interpretáló! dicstlrte. 

Dr. UrbAn GusztAv el6adA~ával vezetO 
helyen fo&lalkozunk, mert el"adásának kivá
lódra me1erdernll, hogy kOiOnOsen kiemeljlik 

Dr. Bodnár Andorné ayonayö~i trónO 
.Bábel torn)'a• eunU novelláj4t olvasta fel. 
Elm•lredtlae a tArayban, jól 6rzékellette a 
válaaztott timát. Sok tapsot kapott. 

A kft v•ros tár1adelma ezen az esh!n 
mér jobban Osuefurrt az ifjusia szereteh!
ben 1 11 6sl f61skola hivat454nak me1értO 
timo1atbában. 

--------
evztris • r. k. poll 6s fels6mez6-

cazdaHII llkuliban. A le&UJibp minlsz· 
h ri rendelt! lrte.meben az llnneptllyea Te 
u.um jun. 25-•n len. Eunéllo~~:va az OsiZC• 
l ;fialó Ismétlealek ( vln&álaluk) rendJe a ko
vetkea6. A fd&Omuöiazdasilll iskolának a 
IV. •vfol)'arna jun. l, 2 tla 3·in feJed be az 
é vet,· boay 6, 7, 8· án irá.b•li tlrettséai vizs
Kálatot teheaaen. A többi usdAiy jun. 16-
21·11 tartja u Osateforlala•okat. - A jOvO 
hl belraláaok jun. 23 tls 24-tln leunek. 
Mlatlloay kOIOnOseu a polgári iskola l. osz· 
tAIJAból, a zaufolts61 mlalt, az ld•n ls majd 
kimaradtak nehányan, mert a létsr.ámon fe
tOl 71-ea lratkoztall be, tanic:aos, helY a 
helybellek Idejében bldo,ltsák ma1ukat. 

•e•e••· .. ---·--------~~~------· .... 
AJÁNLJA 

LAPUNKAT 
BARÁTAINAK! 

., 

M.ÁTit.AVIDt~ HlltLAP 

l PIIIZ ut• UjPibUPhDIISI 
A le&utóbbl kGz&yDIIaen la elhan&zott 

felazólaliaok folytán a v. mérnOkl hivatal be
terjnztelte a pol&ármesterhrz az útburko16al 
terv~t. l::uerlnt a Hanlsz lmre·térl. a Szent· 
Bertalan és a Wachott SAodor utca útteatek 
ujraburkolAsa minteiY 60.000 P·be kerlll. -
A szllksé&es pénzt a Hevesme&yel Villamos
aáal Rt.·tól és a Virozépitésl alaptól venné 
kOlcsOn a vároa, hoiYhl ehhez a BeiD&yml· 
aiszter hozzájárul. 

T arjassze lapunkat! 

• 
SPORT 

Labdarúgó mérkőzések 
Mult valárnap a cyönryö•i csa

patok közül csak a GyiCSE-nak volt 
bajnok mirközcse Jáazberényben, hol 
a Lehel-t61 4: l arányban kapett ki. 

A. GyAK villámtorn" játazott 4 csa· 
pat közt, amelyek közül elaö lett a 
GyAK l. caapata, 2-ik pedig a KISOK. 
Holnap a GyA.K·nak a Lehellel lest 
bajnoki mérködse saját pályáján. .... .................................................................. 

Ujdonságok 
Kékestet~l postalltynökség. A. 

debreceni m. kir. peatalcazcatóaac a 
Mátrában ,,Kékeatet6" nhen itynök
aécet encedélyc&ett, amely hivatal má· 
jua 1-én nyilik mec éa müködési köte 
a Ktkcstet6i aport- éa gyóCYSZállóra 
terjed ki. 

Választb. Leeutólibi lapszámuk
ban leközöHük a merüresedett városi 
vtg•ehajtói állásra pályazök névaorát. 
Lapunk. zártakor értesiUtünlr, hory a 
valasztás május hó 2·án elélelOtt lesz, 
a vármene alispánjanak elnökletc 
meltett. 

Mentés. Király Ferenc 28 évea 
földmíves p~nteken a Pap-Melchízedek 
utcaban összeeiCII. Mentöink a kór· 
hatba szállitottik. 

EltOrte, YBIY eitOrt ék? MarU· 
necz Kálmán cípéazmeatert réazeaitd· 
ték mentöink e hó 24-én elaö •erély
ben. Megál apitott&k, hocv jobb ala•
labszára van eltOrve. Martinec~ Kál
mán az egyik borroarésA,en mulatozott 
barataival. A mulatoZásnak összeazó· 
lalkozáa lett a vtce, az összeszólalko
zásnak pedil a lablörés. A nyomo&aa 
fogja merallapitani, hogy Marlinecz 
Kalm.in lába hogyan tört el. A. lab
törésnek ön maca VQit•e oka, VilY 
valamelyik baratja tapoaott ury ri, 
hogy ciUirt. Sulyoa aériiléaével kór
hazba szállitották. 

Munka kOzben érte baleset. 
B.aranyi József 24 évca kevacaaectd 
fejére munka k6&bcn erv nehtz vaa· 
elarab eaett. A. ·aacnt6k réazcaitctttk el· 
16 •erélyben, majd aaját laltán laká· 
aára tavo&ott. 

Az lvq um jitékezer. No
voaa4 Lívia lakolialány a Pct6fi Sán
dor·utcA~an, eplk paftáaAval, &l ut
cAn talált t6r6tt lvel'l'el kezdett fit
azani. Az Ovel'l'tl a fobbkb mutató• 
ujil Ulf vácta aut, hou caak a bör 
tartotta 61111. Menl61nk r•ueallctt•k 
els6 ••1tlybcn • 

Keresik az okait. Varga Juliat 
a Mátra-szanatóriumDől mentöink a 
Közkórházba azállitották, ahol mer
állapitott~k. hogy luminálmérrezés esete 
foro c fenn. Arra való te't 'ntette!, hogy 
három nappal korábban Varga Ju i• 
ugyanilyen bajjal·mar egyner kórhaz
ba került, az a rvan" merüli fel. hogy 
a nanatérium ápoló.nöje el akarta m •· 
gat emászteni. A. h \tóság meginditotta 
a vizsgálatot, annak megállapitása vé
rett, hogy véletlen baleset törtent-e, 
vagy öngyilkossagi kisérlet 

Jamhorse hir1k 
Május 7-én a Jamboree laborpa

rancsnokság szemlét tart a törzscsapat 
felett a Cscrkénparkban. .... 

Geoffrey Faussent ittartozkodása 
alatt, májús l-in este harolllnccvcd n 
órakor clöadast tart a bpestl rádióban. .... 

Majus 7-én d. u. 4 orakor az I. 
(budapesti) cserkeszkerület találkozót 
rendez, ahol a kerületnek nemcsak a 
vezetöi, hanem a caerkéazei is megje
lennek. Ezen a talalkozón az I. kerü· 
let cserkészcit érdc~ol6 és érintö Jam
boree üg-yt'ket is elintézik. A találko
zót a c>erkészparkban tarti•k meg. .... 

A. husvéti óriasi idegenforgalom
nak eryik emlékezetes momeatu na 
volt az, amikor naryazombaton d. e. 
fél 12 óruor mintecy 250 franeHból 
alló vendécaer-=d meckoszoruzta a hö
allr emléll.ét. Oiluttn fél 5 órakor pe
dic 550 avajei vendér helye&tc el ko· 
azorújat. Mindktt alkalomaal a budi• 
•••ti idegenvezet6caoport cleriitazei ia 
rtsztvettek az ünnepstren mlnt ve
zet6k. 
~·~~~~~~~~~~~ .... 
A "Mátravidéki Hirlap" 

mladenki lapja. 
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•A 'nA 'YIDtltl HlaLAP 

Városi hirdetések Uj temetkez~si csoport 
A Gyöngyösi IpartestOld köt'i. 

hogy a krbelibcn müklSd6 Temetke
zisi csoport clöljiróaa&i hat•rozat foly· 
tán mrralak u !t, mint az Ipartestületek 
Orszáros Szövctsigc ]ó!eli Osztály•aak 
tagja, mely az orazar esszcs ipartestü
Irt eire kiterjed. Ennelforva kirl a tes
tü!rt tagf~it, hogy a temetkezisi cso
poriba lipjrnek br, mcrt ezzel az ipa· 
rossa g rgyetrmes ~rdekit s:rolrálJalr. 
Minden fehrilárosit&saal a testület hi
vatala szo!gal. Figyelme%fetik az ip11· 
rossirot, hogy csak a Gyönryöai Ipar· 
testület elnöks~gér:ek iru:olványav~ i 
ellatoU iparos kiküldötteltAr&Yaljatoak, 
mrrt a helyzetet kiakná:r:ó ürynökl'lk 
az ipartrstüldre való hivatkozassal úgy 
állitjak be az ügyet, mintha az ipartes· 
lű!et megbizoital lenncnú. 

Oyilngy~s m, ~Aros szArnvcv6SI!Kéi/JI. 
394:1/kl. 1933 

Hirdetmény 
Felhlvja a városi szAmvevlldg mlnd

awn földtulajdonosokat ls löldbérlllket, klk
n~k Gyöngyös város hatirában "- vll foldtu
lajdolluil, illetve földb~rlelük u 5 kal. holdAl 
eléri vagy mtghaladja, IIO&Y a mezllgaz;da· 
s.lJo:i iilatiazlikal aualok felv4itele céljib~lltl· 
kc!&öb f. •vi május hó 10-ig a városi &~ám
v~::vö:;éK i\ataszterl hivatalában jelenianek 
meg es p~dll mlnden nap d61el6tt 8-tól 
2 örá!c. Az BJ29 évi XIX. tc. 15. §·a alap
Jáll feulneveull adalazolaáltaiisra kOtt.tnt
te~ a sláliulikal l<lato:.nak lti;iobb tudo· 
mália 5<trint, k1116 illőbltn beuulgá1latáaiért 
felel6»ek. 

111 valamelyik adatszolgállalásra kOte• 
lez~rt u adatokat ezen ftlh:vAs ellenére sem 
szull(állalná be, annak terh~re illdve kGltsé
gére a hiányzó adatokat a hivatal a hely
umell szerzl bt, Tovdbbá ueyanezen tllr
venyciKk 17. §·a alapján, aki tudva hamis 
val!Y v.~lótlall adatokdl ad be, va11y a be
SWll(áilnlandó ada:ut 11 kiiUlötl hatarld6re 
l>~t ll<' lll swlgallatJI, iil,tve m• g n ern adja, 
V3gy IL llii!Ok beszoigállala&át me&lllflldllá, 

kil1agá•t liOvet el 
liS az 1928 t!v1 X. tc rendotlkezésel l!rJe m~
l;en p~nLllUulllilibd l-Ontetwndö. Közll to
váuba a stá:nvcvoscJI, ho.,y a t.zóban livö 
tl)rveny 21 §-a é• 1~11net1en ne n slatinhkal 
hevalluoka; iiZ ~>ddlzelesnél alapul venni 
n~m stahad 

uyöDl()ös, 1§133 Aprilis 10. 

1933}168 valat. aaim. 

Gy11lay Tibur s::. 
alszAm. e vO. 

Arveresi hirdetmény 
Dr Horovib Alfrid IIY·•tll által Ittp

viselt GyODIJOII Baok Rt. javára 449 P 90 
fillér tOke •• t6bll kontel•• •• jirultkai ere· 
j éi l a lfYOD1fy6al kir. jiráablróai1 l '33 tvl 
17M4 u. YÍif&éstnl elrcodelt kleltritéai vrr
rcha,a.s folytáa d1rehajtáat 11eaved6t6l 
1933 március hó IO-ta ldorlalt ta 1800 P
re becsült in&ósirokra a feoll kir. jár.iablró
.ar fenti a&ámu vtr.ctstnl •• irverts clrca
dcitctvéo, annna!: a& 1908 evi XLI. tc. 20 
§ a alapján a k0ntkcz6 me1nevcaett: Dr. 
Vtsli Maty.h tgyv. által képviselt Vesill 
Béní s társal jaYára 3600 P 1 jár. Dr. Nan 
lstdo ÜlJ• ált. kép•. Phtolz Köoy•oycmda 
jaYára 256 P 06 f, 1 jár., Dr. NaiY lst•ia 
ilY•· ált. ktpv. Kosp. Tuclakocó ti& P 50 
f, a jár., Dr. Diamaot l1aic i&Y•· ált ktp•. 
Herasann Z1i1moa• j&Yára 705 P 1 Jir., 
todbbá a forl•"•l jk6ny•ll61 kl nem tin6 
más forlaltatók Javira is, as ir•erta mcr
tartisit elrcnclelem, •• csak ura as cactrc, 
ha k:eliaittsl Joruk ID& 11 leilaill á ha cl
leaük h.alautó hatilyu l&iaykcrcstt folya
matbau aiaca, - •trrchajtbt 11cavccl6 la· 
káaía, Adács k6saltthel tartoló Kcayir•árl 
taayáa lctnd6 meatartiúra hatiri4ool J93l 

GyOnJIY!IS m,•ayel város szárnvev6ség~l61. 

2326/nv. 1g33. 
4-25/1933. 

Hirdetmény 
Gyllngylls mtryel város 1933 évi rllg

zltrtt j6vedelem-vanonadó kivetési laj~truma 
1933 évi áprili> hó 17-től :1933 •vi mAiu~ 
hó l-lg k!)zsumlére klt~lelik. 

A köuumlére k.tell laj~tromot bárifi 
meateklathetl és a mAsok adóJára vonatkozó 
lrá~bell hzr•vftelrlt - a l~jstrom közszem
lére tételét kllvell\ 15 nap al; It - a &ylln
IYOsi kir. adóhivatalnál benyujlhatja 

GyGnryl!s, 1933 márelul 31. 
83 risk t ak. 

m. ~Ir. illarnpénztári főta

nács--a, hivataifiinök. 

TERlESSZE LAPUNKAT! 

Magán hirdetés&k ....... , •••. 
KÖNYVEIT 

u. m lm~knnyvel•, fOz~tr1 mtl· 
vei!, foly•\irJialt, tankö11yve l Rlh. 
jd él n/esd munkJirdl k/Jaismltt 

MÓCZER GYULA 
kllnyvklito (K•ssutlr L•jos· u. 11/2) 
28 éve fenn611ó, rnodtrnnl heren
-dezeit kOnyvkOI<~n.Qtermibtn-

ÜZLETHELYISÉG 

KIADÓ A PIACON 
a Zöldfa·ulca l számu 

-o- h•zn'l. -o-

~ldek :I!Jgj le !Jel utryanott a sarokDz:.:tbcn. 

o- lívö Weisz Sándor keruked/JmR -n 

KÖTTESSE BE -
--········· D lu~tur fttomda ml~d1n~tpp1a RIEt! 
~l' • ·1~[51i!J~~~~ 

~ Apolló Mozgó 

~ u •• , "••• :.:~:;.~ ::: .. ~:"RP"•'•••· r: 
riil a legszebb magyar film rn1 
IJJJ "Hyppolit, a lakáj" Illi 
~ ...... Oyola C:...... G,ola ~ 
liE]h l l~lc i '1[!11!]1- l 'I~DJ!!J 
lvl m61•• h6 3 upJAaak ••lutáal ftl l r6aek klrapinaflsctéa mcllctt, ulkHr cs.:-
6rija ttacUk kl, amikor a il'r61far lcfealalt tia IleerAroa alul 11 cl forom aiDL 
2 tchla, 2 1116, 2 Hri•, l kecal, 2 aaeklr, Gy6DIJOI, 1U3 Aprllfs h6 1. 
3 16, 50 •· 11alma, 1 talita, l i6r•, J kcrtk- BÓDY 
pb, l lr6ustal lar6upkat a lcrt61tltct 111- kir, jltlr6Urt •••rcbajtó. 
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