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SZÖLGYÉMY FERENC 

A hál61 tanítvány tolla azalad a 
papiron, mil..or a &'Yhtkeretbe focialt 
Ntv tulajdenoaának elhalalozbb•l 
mcccmlékezii:. 

ElOtt em ali, amint n. mc:a es fen
kOlt alakja alvette .a közserl kat. narv
&lmnázium vezetését b úJ idösr:akot 
vezetett be az "új" •ll. f6rimnhiummal. 

Évszázadokon keresztül· a !hent 
P'erenc-rend tanárai tanították éa ac
velték v.trosuni: fiatalsagát, 

Hitlten, azcrctettel, macyar ér-
zésben l 

Az "új" idöszak első irazgat•J• 
volt az a nemes lélek, ki a régi és 
öai hagyományok nyoman MJ korsza
ket volt hivatva teremteni és beve
zetni, és az, akinek halalít a modern 
kor hirazolrAitatóJa, a radió közöltc, 

A Gylnryösi AILtmi Focimní
zium elsö irazratójának, Szölrytmy 
Ferencnek szive megszünt dobognl. 

Mint polcar nemes ecyszerüsé
&"ével, mint ember jóaéros szivévcl, 
mint tanár lelki nemes szikriinak 
eredményes továbbadasával, D' int iraz
ialó a rea bizott intezet hirének rme
lhévcl hint ki, sok emberfejjel, a ha
sonlók közlll. 

A".. uj idöszak, a régi jól ki,ró
bált ha~yományok folytatasa volt, oly 
pedarógiai finomsággal, amelynek szel
leme méc ma is uulkodilr, elhagyott 
i&az,atói széke föl6tt, 

Kilenc esztendő nem nacy idl 
•lY intézet évsZázados életében, cic ki
emelkedi id6sz.akka n6ihet, ha ctlyan 
vezetés alatt áll, amely hivatasának 
macaslatán, a reá •íz ott feladatokat nem 
jol-rosszul, hanem kiválóan latja cl 
éa oldja mer. 

A GyönryOsi Állami Fögimnázi
um ery ilyen kiemelkedő idlszakra 
tekinthet visaza, Szöluémy Ferenciau
&atóaarának emberiJer rövhl, dc cred-

míAyekben, az uj alapok terakisában 
razd.i( korszakára. 

Uj is6olai közigazgatás, új épület, 
tulayomórészt uJ tanári kar lépett a 
katoiittus nagyrlmnhíum helyebe, dc 
a viuzahagyott, nemcaen maryaros 
gondolkodo~~ és szeHem ott égett az 
"új" lcazgató uiveben is, hogy az uj 
helyzet közepelle se engedje eltünni 
és elveazni azt a sok ertéket, amelyet 
hsz.tudok munkája épitett ll adott 
tovább, a man.u fiuk életküzdelmí
hcz utravalónak : 

H•tet - Huuzcrctetet. 
Kilrnc esztendő felnövekedő fia

talsága latta, érel.le b tapasztalta, ne
mcs lelkének c 1 a k a fiatalság jövője 

iránti aggodalmas, edaadó munkás
•icít. 

A rigi hagyományokat -a szer
zetc:srendiek nemes tónus.it - nem 
do.ta félre, hanrm arra t~maszkodva, 
alapvonainak elforadva és megtartva, 
ccy nagy törnerét a matyar gyerekek
nek bocsajtotta s:drnyára, hogy a szi
vökben megerösitett hittel, magya~ ér
zésöknck (.lftlorithatatJan érttkéveJ 
szétszór•dva a Hazában, tanuságot te
gyenek a hazafias érzía éa a jóneve
léa T öle tanu:t, T öle elsaj.ttitoll nemes 
twlajdonságairól. 

Nem dobog már a nemes sziv, 
mely kilenc eutenclön :Ccreutlil váro
aunk faiai közölt hirdette a hitnek és 
hazafiságnak ecvedül ••ldoritó tanait. 
lsten kezéből vett maras korahot bi
zonyára a hálás tanitványolt mlnden
i:ori •uzcó kiv•ndra ia Juttatta, akik 
tőle elvalva is kért!k a Mindenhatót, 
hory : "ott áldJa meg az Isten, ahol 
e&'Jel lép", 

Tölük távol, v.tratlanul, a vér
tiszteaatr meratiadnak lehetősége nél
kül ment cl körükböl, ele imájuk Ér
be IZáliJ 

A volt - hálas - tanítványok gyisza 
e&'Jetlen fohar.zban találkozik : 

Nyugedjék békében l 

PALÓCDERES 
Az elmult őszön szorcahnasan hozzá

látlak a .Deres•-ben filpanaszolt kellemel
len csatornabaz eltUnletiséhez. 

Hosszas elölanulm,ny után ástak, -
cemenleztek, csatornasurnel áthelyeztek, -
fedőlapot alkalmaztak - é& tényleg, egész 
télen nem lehetett éruni az orrfacsaró, kel
lemetlen "idegen csalogató t". 

Az első meleg tavaszi nap azonban -
meghozta a mealepetést, neml!>ak a hozzá
értőknek, hanem a járókelöknek ls. 

A végzett átalakitás n e m vili be, -
Csak a téli hónapokban volt hatása, ma már 
ott va&yunk, ahol voltunk. 

A Kouuth Lajos uccában, a parochla 
előtt mecint nem lehet elhaladni orrbefogás 
nélkül. 

Nem i1 tudjuk érzékeltelni azt 111: .ll
latot•, ami az átalakitás után ls betölti a le
ve& öt. 

Nem tudjuk elhinui, hogy a technika 
mal rnodern ft)lelld&e mellelt ezen a ré1i 
bajon ne lehetne eeyazer és mlndtnkorra 
secitenl. 

A város legfor&almasabb - az Idege
nek által el nem kerUihetö - utvonaloo 
nem lelld IUrni ezt a leheldlen állapotot 
nemcsaK azert, mttl egyik középilletUnk elöti 
van a baj, hanem az~rl ls, mert a közegész
sé~tre károa; és veszedelmei. 

Az idegenfor11alrut fel sem hozzuk l 
Az idegenrk hozzák h:l, de u nem vA

lik dic~ösé"Unkre. ··-Ez ls az öuön történt. 
laéret hanl(zott el - nagyon n!aen -

hogy a tUdöbeteggond61zót mo&t már slir
lŐSen meanyltjak. 

Mé1 a tél bedlll• előtt megnyitják. 
Őszből tél lett, már a tavaut is meg

irtUk - de nem nyilt meg. 
Me&érkutek a gépek, sőt a butorok 

ls - - de nincs tovább. 

A budapesti llletekesek nem tudják 
mlre vélni, ho11y a bel11ert államsegély ml
ért nem kell. 

Pedig ma pénz.t kapni l&en nehéz.. 
Vajjon ml lesz akkor, ha e&y uép na

pon a huza-vona mlatt, van peliig azért, 
mert nem szakképuli ae&éderök felfugadása 
lett tervbe v6ve - elmarad u államae1"Y ?l 
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A kOz.eaha .. aDIYI lat•ztt most bocaál· dolkoanak. 
toll el •lY kis ... ,at v•d•Ok allt, - talin A azel(~ny beteaik m11 a 1 o •, hoty 
tz1kt6/ kellene tanicstt Ural, hoty mlklftt mllrt kell Btklll lrraal aat, hOlY flt ttyllfr 
lehat •lY tDdtbaleiiODdoaót, máról boinapra a fOldOn valaki, akit •u hl vlak, hoay: 
randelttlfl•n•k 'tadnl. Pató Allt 

Mert ezea a Urd•••• htk óta aon- -o-.................................................................. 
Országzászló Gyöngyösön 

Minden Oradazáuló, mlnt Krlutus b• 
reulf4Jt 1 azenvtd~a. a halil, da ei)'tatrl· 
mfnl a fdtémadia lOndolatinak ziulóhor
llozó)a. , . A trianoni bika nalinta, nam
utünk ktruztrdesz.ltatts•l• ~~ mártirumi 
utAn lát!Jatatlan erők mUkldaek kO;tre, hugy 
l maayar feltámadál beklvelktJ.heuen .•• 
A tOrt•nalemben nl11c1 megálli1, aemmf sem 
Orök~letO •• tn Jo1unk van hinni •• remél
ni, h lY a mlayar kriptaair ls meanyilik 
vc!are, valahéra, 

A1 Oruá1dnló lehét eayr•szt a hit, 
mAsréut az •10 llltakoda akar lenni itt 
GyöngyOsOn la, bory élni akarunk l Észak, 
Kelet, Dél, Nyuaat felé Uzeaet é1 forró val
lomás, hoay uiuca mAr meuae a maiYar 
fellámadh l 

A ayonayösl OrszAazászló elOtt, junlua 
Hl·én, köJ.ösen száll imánk a maaasba, a 
Ma1y~r .HisLek•gy• - .Hinek Maayar
orszcig fellámallá~Allan ••. Amen • 

A vAru•l •• járá&t jelképuO Orszáa
aászló fOv,duökdgét az e1rf érsek Úr Ókt• 
ayelmeu•a•. védnökélét Heves vArmtJ)I 
fOiapAnja vAllalta el. 

Az efoOkdi "én Bori Borhy OyOrj!y 
filrendihéli taa. Dr. Puky Árpád vérosunk 
pol~&árm~slero 4a Dr. GrillJer Ftren' Gyön
IYIS járAs f~szolgablrAja állanak. 

A& OrazáazAszló azervedsl munkálatalt 
n4t1Y ta& ú biLolbAi inthl és pediK Dr. Bakó 
Oszkir virosi tanácsos, Desell Dénes ma
szaki tanAcaos, Dr. Okollcsányl B•la járáal 
tiszti főorvos él Lehóczky Lajos a lutaeve
lésl 4s ol!p,ooduzo kirendeii:tc:& vuetlljc, 

Az elnökBél a& OrszAazáuló bizutilia 
tagjain át intéz k•r6 nót mindenkihu, kl 
uivébtn magyar, hogy az Orrziaduló ja
vára adakozzanak. A felhivást éa ayUjtllive· 
kel minden tutUlet •• hatódaholl a blaott
&ál uem~lyui'n foaJa eiJullatul. 

Ar. elall adakozéat ar. egri Érsek Ur 
Ö"egyelmtlléJI kezdte me1. GyOng)Os vá
ros pol1irmuteréhez Irt levelét uősr.erlnt 

kOzO~Uk: l 
N•CY•Aro• Polrármcater Úr l 
Hazafiui örOmmel veltem annak 

hírt! • ho 21 ril kelt irataból, hogy 
Pol~r.arm.:ster Ur lelkes vezettae alatt 

mo&!falom indult mec az iroint, hory 

a tri•aoni b•Ke clleni tiltalrozu ebren

tartasára " szivcmhcz annyira hozzá
nőtt Gyön&yöa varosanair fötertn Or
IZIIZaazló allituaelr fel. Kivansáranak 

me&felelöcn alivcscn elvAllalom ennek 

a hazafias mozcalomnlk fov•dnlkd· 

gtt azul a hő ohejtáasal, vajha a t• 
Isten mcccnc~dnl, hocy a Mátra tl
v.bcn fclallitancf6 zaazl6 mielöllb a 

Tátra lláreciröl hirdesse a magyar l&az• 
sar rv&zclmtt. 

Milror s&i•tlycatn kö11öntöm ez 

alkalomo.nal la NaCYiá&os Polrármaa· 

ter Urat, eryllen arr•l ta •rtcsitem, 

hoCY eimire 11 OrazArzászló költs'
rclre poatautalvAnyoa eayidcjüleg 100 
pen c at Ir ül .. ettcm. 

Ecer, 1'33. •vi m&rciua hó 30-Aa. 
Dr. Szmrecs•nyi Lajos 1. Ir. 

erri •raek. 
Agg Mpásztorunk bizó remény,••ae a 

maryilf éjszaka hajnalhasadAsát éa ttryuttal 
mlnd .. a m~iJar ember kOitltuét<t la jelenti 
alAmunkra, mert maradandó él i'l.ép emlé
ket ifdozatoa kisnia nilkOl nem emelhetUnk. 

Az Orszáadszló felillltbával eJYlde
jUieJ az Orszá~&zászl• alapitáli oklt~elél is 
fellukh:tjUk, tanua.tg •• blzonya4gtételklp a 
jövllri', név111rint felaurulva mindenkil, hon 
kik voltak az:ok, akik a mai nehé& viszonyok 
kOr.epette la a oemzet oiiAr ára Aldoznltudtak. 

• Vinbis uo1111• , . . (eayeso:t erővel) 
Oyonayla város l!a jAráa kOz&naégének aka
ratAból a fifárbócon lena6 r.ászló fa lsten 
seritdJénl felrepDI aa árbóccsucara, hoay 
bekövelkeulk a maayar kere~zt meadicaOU
Iése, a mindnyá,uok által forrón óhajtottadp 
feltámadás. ' 

.Csonka Maayarorsz.6r nem orsdg, 
Egén Maayaror.zá(l riJennyország l" 

• 
KOvetkuO .cikkünkben 11 ünnepEéJI ter

vezett leirását folytat,uk. 

ORSZÁLZÁSZLÚ BIZOTTSÁG. 

A "Hadirokkantak 
Vagyonőrzö Vállalata" 

aaerveziai munkálatal aer•avcn folyaak. A 
mal aehtz ~iazoayok kOaepette ls ~ároauak 
derek ~:crcskcdOi is p~aaiat~aetcl - kn•• 
ki~étcllcl - ilirun • ~•llalkoria aema 
lntencióit, el6jeneztetlk aa Iraitt ú1y,lltty 
mindcn valosaia .. ir aa.-rlat a Vállalat l•· 
nlus buállall merkcadbeti mtkocl~ .... 

A v.t.llal•t lúterieeaktclik a maráolláeak 
'"'•érc la. 

Felkirlik a Uatulajclontaokat, 
foradjtil acivelta ~ kiiiO'•oateket •• cl6jcty
da0lrkel terrill lebeth•. bon miatl tobll 
arra irclemee fYOatylll baclir~o~klr:.ant jwnon 
becalltiCI merilheW.bea. 

Májual ajtatossóK 
Sala M•ria, _.1•• klr"yn61c tisztele

tirc a Suat Bertala• templomban mln4co 
nap cl•lutáo 6 Irakor lltan át monclaaak. 
A1 tnckltst lciYálha a polaári leány a CIJtb 
lakoJák novcnclike; ~irzlk, Minden Ireelelea 
pcclia a Katbollkua Enekkar ~eiJca!tara 
énekel. 
••••z -- •••• 

Terjessze lapunkat. 

MEGYEI ÉS VÁROSI 

§§HIREK§§ 
Vf~RhaJtóvilaazt••· Kedden, e hó 

2·án az allspin einOkiell alatt a v Upvi
lllllteatUfel tfszlujltóazt!kl ayUJjat tartolt ar. 
Ureaedétben volt virr~ehajlól álfáa betou•sé
re. Dacára, hogy csak t&Y álláaról volt azó, 
mégis nagy érdeklődés mutatkozott. A jelöl6 
bizottsta határor.ata folytán az elnök kiitlu· 
tette, hoty mfod a 10 pályázóra nizve ti· 
rendell a szavazist Ennek eredményekint 
leadlak 6l szavazatot. melyblll Marton Ele
m•r v dljnok 40-el kapott, a többi szava
zat Rodry, Bardóczy, Herzgg, Kovács éa 
Caárdáa pályázók kOzt oszlott mer A meg· 
válautolt az eskOl nyomban letette. 

A kGzDaemek 411ami fetDcyelete. 
Egyes részvénytársasclgok és szOvet~ezetek
nek, amelyek köztámogatást kapnak, állami 
felDgyelel alá vételével egyUli a k070zemek 
ls a pénzOgyminlszter hatósági felDgyelele 
alA kerülnek. Ezen jogát a minlszter e célra 
szervezer.dll PelUgyelll Hatóság utján gya· 
korolja, vagy pediJ szOkség eselén kormány
biziost rendel kl. Ezen intézkedéssei a tár
aasagak és Uzernek gazdaságosabb mlkö· 
dését és a kOzre nézve a terhek elviselhe
tilbbé tételét iparkodn~ k elérni • 

MegyecyDiés. Heves vármegye tor
vényhatósága mult hó 2~-én tartoHa tavani 
rendes közg} ülését. Az alispán által a me
IYC álla,otáról és az DKymenetrlll ell5terjesz:• 
tett jelentéshez Igen sokan szóltak hozd, 
me ly utá o tudomásut vették~ ..._. · Több vár
megye kUlönféle átiratát 1 oyugdijOfYeket 
intéztek el. Módqsitották a hordójelzO hiva
talról, továbbá az usr.odák, strandfUrdllknelr, 
kOztfsztaság, tözerkOicslség és kOzegészaég 
szempontjaból való szabályozása tArgyában 
alkotott szabályrendeletét 

TGrvc!11ykedal azDnld6, Az lg&ZsáJ
Ugymlnl:;zt, r a tiJrv~nykczésl szDoldOI ujab• 
ban akkt!nt sr.abályozta, hogy az mloden év
ben junfus :l9. napfát követő második va
drnaptól kezdlldll 4 héten át tart. 

l rBélglmnaalum IJ~sza 
A mull héten, csDtörtökOn, április 27· 

•o, a rádió utján vált Ismeretessé a ayásr.
hlr, hogy Szolgyéml Ferenc, a budapesti Fe
renc jór.atf•neveiOinll!zet oyug. kormányzója, 
orazáaos nevd kltOnO pedagó1ua, a gyla
iYOsl áll. aimnálfumnak li98-tól 1907·11 
kiváló Igazgatója, aki gimnáziumunk Aliami 
korszakát bevezette, életének 75-lk éviben 
meghalt. 

A reálgimnázium teslDlele ápr. 21-'n 
tartott értekezletének kerelébeo emffilezeit 
meg az Intézet nagy halottjáról, a Kmoac:bek 
Elek r. tanár - méltatván az elhunyt érde
meit a gimnáziummal sumben - lndltv'· 
nyozta, hogy a teatDiet ml!ltókl!pen fejezr.e 
kl ryánát. Ar. lndflvány értelmében, melyet 
a tanári kar egyhengulag elfogadott, SUIJer 
Kálmán r. tan•r koszorut helyezett az cl· 
hunyt kopora1jAra, emfékét ieryzökönyvllrg 
meaörökitette az értekezlel l!s elhatározta 
hogy aa évvégi értesltöben emléklapot szen~ 
tel volt liazratója nevének b l!rdemelr.ek. 

-ooo-
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TANOGY, N~PNEVEL~S 
Előzetes jelentés 

~rdekes kabaré ellladásban lesz része 
a IYIIDifO&I mOpártoló kOzönségnek. S a
l a m o n B é l a, a kOzlsmert kabarémG
vész, jubiláris veodégkOrutján, május 18-án 
a Kath. Le1énye1ylet termében tartja egyet
len ellladásAt. 

JeiYek ellivétel ben már kaphatók Trep
per jeoll papirOlleiében 

•••• 
Haacver1eay. A GyOngyOsl Iparosok 

DaJkOre e hó 21-én rende1.l tizedik jubiláris 
baoaversenyét. Részletes m8ror mél( nincs 
Osszeállitva, leeközelebbi számuokban kG
a.OI,Ok. A kiváló dalkOr hangversenyél Alta
lános énlekllldés elllzl meg s már most ké
rünk mfndenkit, hogy ezen érdemes dalkört 
támogassák, 

SPORT 
"Gerle 13" 

A elm nem azt jelenti, hogy erdei ~rer
lékrlll fogunk tudósioAst adni, hanem be&a.é
IOnk egy diadalmas acélmadárról, amelyen 
kiváló pilótája Bánhidl Antal llunháromel.er 
kilometert lt~lt meg, körOir~po;ve a Foldkö1i 
ttngert, bizonyitva a& egész világ e16tt a 
malyilfsil éloiakaréait, tudását és más nem
zetek fialval egyedrtékO tJ6torsá1At. 

E hó 4-én, cs0t5rtllk0o este, az Apolló 
Moz1ó nagyterme klcalnynek bizonyuli aho& 
a nagyuámu kOa.Oaacghe&, amelroek érdek-
16déae nem ls volt hiábavaló, :urt velitell 
képekkel kisért frdekes ellladbban láthalla 
es ballhatta a bátor kDzdelemmel megtett 
utat. 

Bánhldl Antal e&zel az ellladással nem 
csak tudomAnyos célt szolgált, hanem oo
zetleo é~ áldozatos lelk01etér61 ls tanúbizony
lálot tett, mt-rt a nagyszámmal eladott je
gyek árát teljes eaészébeo ftlajánlotla a KYOD· 
gyOsl motornélkOII repDIIIk segltségére, hogy 
11 az IllyesOletink a nehéz gazdasálli hely• 
zetbeo ls meg tudjon fdadatával blrkóznl, 
és hogy IZ eddigi szép eredményekhez, a 
további előrehaladás anyagi segltségét el6-
mozdltsa. 

Etasmerés Illeti a viros lakoas.tgát, a
mely megértve a nemes célt éa tOrekvést, r._ 
1en oem látott nagyszAromat sletett anyalll 
sakerét biztositani a velitell képekkel egybe
kOtOlt előadásnak. 
. Bánhidl Antal azzal, hogy eljOtt ko
&éok jétékonycélu előadást tartani, blzonyl• 
tolta, hOlY nemcsak oruá1os hlrG repOiö, 
banern azt ls, hOlY nemes ér&éaQ ember 
aka dii:IÖségének belépti dljra la felválthatÓ 
értéUl - n e m a m a g a, hanem egy : 
célkltOaéaelben hazafial egyesDlet javára iYO· 
mOicaoztetl. 

A hall~ratóaág Oooeplése mlndkll ér· 
demét .va•tapssal• jutalmazta. 

Ez a taps pedig, a m l e l n k l1yek ... 
zetét és torekvfsét fogja jótfkonyan elöae
lllenl. 

T ar jessza lapunkat! 

liÁTitAVIDÉKI HIRLAP 

Labdarugó m~rközések 
Mult vaaárnap bajnt'kl mérkőzéseket 

bonyolltoltak le helybell csapataink. A GyAK 
saját pályáján 31 O arányban verte meg a 
jászberényi Lehel csapatot. - A OyKSt:. 
Egerben a Vasaual játszott, melytől 4: l-re 
kikapott. - Holnap a GyAK-nak a HAC
cal lesz itthon baráldcos labdaru&ó mér
kllzése. 

Jamborsa hirek 
A szarvasi cserkének jamboree mun

katervOkbe beállllották Gábor Aron hirneves 
48-as ágyul hO másának elkész.ltését ls, a
melyet a csapal felvontat a jamboreera. 

••• 
Az V. (szegedi) cserkészktrDietet ajam

boreen a festői Korona uradalmi erdőben 
helyezik el. A kerUlet 3500 cserkiszéb61 az 
a:táborparancsnokság n>O&t vette fel a 700 
cserUszt. A táborterveken a Délvidék ere
dell jellegzetesséael domborolinak kl, Igy a 
három főkapu kOzlll az egyik a hirneves 
dorozsmai szélmalmot ábrázolja. A X. raj 
{bácsalmáslak) táborát faragott oszlopokon 
futó 100 méter hosszú fJiánc kerlll be, melyre 
Bácsalmás uöll!termését Jelképed~ eleven 
szl!ll!lugas fut fel. A XIX. raj (kiskunkalasi
ak) pedig eredell alfJidi nádfonánal készl
tik keritésOket, kapujukat pedig nyárféból, 
de felállitan.-;k eay nádku •yhót és páutor-~ 
kltától ls. 

••• 
VIzicserkészeink BIIYban kéa&Oiaek a 

Jamboree bemutatókra. A vizitelepen most 
van készDlőben 13 foaá~ra szánt kejak (u. 
n. oullli) Euel a bemutatjasal oa1y érdek
IOdésre tarthatnak 1dmet a vlzlcserkfaulnk, 
mlvel Európában •1yedllilló deloa, holY 
egynerre 12 kajakol cserkf&& forduljon .sza
bályosan• a Ylz alá. 

••• 
A 33-as ujpest cserUszcaapat tOzoltól 

ujabb tanublzony&ál(ot tettek jó munkájukról. 
A cserkésziDzoltók rendes beoazt6st kaptak 
a hivatásos tozoltók kllzé, Április Jg-án az 
Electra villamo&sál(i Ozlet ujpesll raktárában 
tDz UtOtt kl, melyaél a caerkéutDzoltók ren
des tG&oltó beoutAsban dol&oztak. Nagy 
Ollyességgel és hozzáértéllel dolgoztak. -
U1yanGk május 7·én dél~lllll Ifi ll órakor 
bemutatót tartanak az ujpestl Konyves Kál· 
mán Reálllimnázlum toroatermében. 

••• 
A mUszakl csoport motorvezetlll befe· 

jezték tanfolyamaikat. Három hónapon ke
reuiU' tanulták é1 l(yakorolták a motorve
zetéat. Május elsl napjaiban pedii tulfásuk
ról a rendöri blzottaá1 tl6tt - a Musonyl
utl rendirlaktanyában - hivatalosan la le· 
vizsgál. tak. 

••• 
A jamboree TanACI ta1jal május hó 

folyamán kirándulnak GldOIIIIre, hol a jam· 
boree terOletét fogták me1teklnteol. U1yan
ekkor - a k•rándulás kereljban - rende• 
ztk lelkOzelebbl IYOlésOket, melynek ldll
pontjal kOlon me1hlvókon foKták kOzOinl a 
jamboree Tanács ta1jalval. 

A budapuli c1oport tagjal április· hó 
utolao aapjalban 3-3 napos próbatáboro
zásoD veltak GOdOIIGn. 

• 
Ujdonságok 
Évforduló. A gyászos i1 szo

morú cmltkü prolctardiktatura alatt a 
pri~ikek két derék polrártársunkat 

végeztek ki a Hanisz Imre téren. -
Csipkay Albert és Wclt Irnác kcrcs
lccd6 halálának évfordulója holnap, má

jus hó 7-én lesz. Delelölt a felekezc

tek templomaiban istentiszteleteket tar
tanak,délután pedig gyászünnepély lesz. 

E:r: alkalommal a kivérzés oszlopat 
mcgkoszoruz:r;ak és ryászcmlékünnc
pct tartanak, a hazaliassaguk miatt 
hösi, polgári halált halt két vértanu 

ldverzési oszlopanal. Az emlékbeszé
det Dr, Somogyi István íi(Yvéd tartja. 

A rcndczösér ezuton is felhívja a vá

ros ~indcn jóerzesü polgárai, horv 
menjen cl emlékezni es a kcrvelet adó

ját leróni. 

Gaz.:aségl kOlcsOn. Lapunk 
Zártakor értesültünk, hogy a földmi

velésügyi miniszterium ryölcstelepitts 

dljaic• kö:csön• •d azoknak kisbirLo
kosolmak, akik 20-50 holdon kivan
nak gyümelcstermeltsscl foglalkozni. 

A kölcsönt szcp tember 15-ig kell• ke
rel mezni. Holdanként 200 P kölcsönt 

nyujtanak, 5 ts fel szaz.dékos kamac 

mcltctt, a visszafizetés csak 11 tv mulva 
kezdödik, 4 P·töl 44 P-i~t emelkedő 

részlet.:kkel. 

Ongyllkoasá&l klsérlet. Linkó 
Anna 22 éves dohanygyari munkas

Jány a Budapest-Miskolc: utvonaloa 
aszpirinnel mcgmérgez1c magát. Attct

ték a rvöngyösi vonatra, amelynek 
megérkezésekor már varták a ment6k 

és a Közkörházba szállitották. 

Egy tDzottó balesete. Ktadok 
Bela hivatasos tüzeltó, sz.crclta köt
ben, a kezeben levi késsel, laba(ejcn 

aulyosan mcrsebesitettc magát. A kc

z•b•n levi kemény rumiról a kés le· 
c:suuott él mélycn a lababa varódott. 
Bajtarsai kötöztek be. 

Orvtámadók. Tóth Andras föld
mivest a Benei-uti vámnál ismeretlen 

tettesek mertamadták ts jobb also kar

jan su.yosan ösazeverték. A járókeltik 

a Meatökhöz kisertélt be, kik elsöse

gtlyben rcszesitetttk. A tettcseket ke

rclils:. 
Muaka kOzben s 6 r G l t me1 • 

Vir.ezc T am as kadarser&d munka 

J..6zbcn Jobb alsól.~szar" egy IZeker

etvel szétvácta. Sulyo1 ••~ét Mcntöink: 

kötizték be él lak&~au IZlllit•Uak. 

Mentés. Fehér Istvan 16 éves, 

eiptutanone munkaja közben balke

zenek tenyerét caész hosszaban cson
tig fclha1itotta. A Mentök nyujtottak 

elsö •erélyt. · 
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Városi hirdstéssk 
3736/ki. 1933. 

Tárgy : M. kir. FöldlllivelésOgyi 
Min. rendelete a szerbtövia irtása 
tárl(yában. 

Hirdetmény 
A m. kir. filldmivehbOgyi Minlszter Úr 

11300.'193; V ll. sz. körrendddt alapján ezen
od köthírré teszem, hogy a rnezO~azJuág
röl és a mezön,nJörsé;:rJI szóió 1-94 évi 
XII. tc. 51 szakasza szerhll mindtn biriokos 
köteles b i, toka egész terllletén a szerbtövisl 
v rá~~:zása előtt inani. Ugyanneu törvény 52 
§-a SlU int a:t utak mentén, valamint az ut
r~st·,n U6yane1.en l:ötelezcllségd az utfdm· 
tanó halóság köteles teljesllcni. 

Fd!tivorn ennélfogva a város közigilz
latási let Illet. n fel. vő inwatia:.tul~jdc·Ollbukat, 
hogy fe,,ti törvényen alapuló kötekzettségd
ket annál is inkábo teljcsltsek, mf-rl szerve
inl; utján az irtás! ellt~JOJiztt•hJi fogom és a 
muiasl.!ók ttiltD aJ. 1894 évi XII. tc. 25 §
nak k) poniJa értelmében '' kihágás! eljárást 
folyamatba teszem ~ <~zonfellll költségiikre u 
irtás! a községi elöljáróság t~gja elvégezni. 

A hegyköz~égi elnököt, a hegybirákat 
ezuton is fclhtvom, hogy a sz~rbtövis irtá
sára a hegyközst'~i tagok til(yPlmét hivják 
fel s aldk az irtast fogana!o~ilani elmu!aszt
ják, azok neveit, a kihágá~i rljá1AS megin
ditása végett, a rend·.·suli hiva•alhoz jelentsék. 

Gyöngyi"•s, 1933 április 18. 
OROSZ 

polgármester h. 

4403/ki. 1933 
Tárry: A véros által bérbeadott 
belhatári azOlők hauonbérén.k 
mi!raékllse DRyében. 

Hirdetmény 
Ezennel t.~Jzhirr• teszem, hogy a város 

képvisellltestlllele III/47. kgy. 12808/ki 1932 
til. véghatározatával, mt'ytt Hev,·a ~ármegye 
törvényhatósétl blzottdga is jóváhagyott. a 
vároa által bérbeadott PDsp&kire járó, közép
dülő, Izraelita temetőre járó és orsláK(ll for
górész dUllikben lévő u. n. belhatári n!sz~k 
hazonb6rét az 1932{33. razdasá&i év taria
mára az •·i bér 40 sdzalékáv<ll csökken
tette mlndazokkal a bérilikkel szemt··en, akik 
haszonbérfizetési kötele-:etts~g!lk nek legalább 
oly m•rvben t.:sznrk eleget, hc&Y 1933. ~zrpt. 
hó 30-án lel\fdjebb félévi h1Szonbéntl van
nak hátralékban. 

Ezért nyil•:ánoean fdhlvom t!s figyt>l
mezltlem a bi!rlóket, hogy bérfizl'!ésl kllte
le~ellaégllknek az tlObb ismertdell mérvben 
és ldliben annál is Inkább tegyrnek eleget, 
mert ellenkező esetben az engedélyezett t.ér
mérsékléshen részesUilll nem fo~nak. 

Gyöngyös, 1933 április 18. 
OROSZ 

polgármester h. 

-----~--------------
A "Mátravidéki Hirlap" 

mindenki lapja. 

Házeladás 
Közhlrrl te11em, hogy a 

K41vária parton levő 
•• bármikor At~cbd6azon 

h t amaf mely •vcken .. aladom az lakóhelyem volt l 

Vaa beDDe: el6szoba, ntay aroba, konyha, 
két kamra, f&rdöuoba, l<'pcsöhb, vfavere
t4k, földszinti és emeleti klo:tdt, - ezekeD 
kiv61 vaD u e•eleten 16 nugmc!ttr torille
tú tcrau, 28 nu. mtter trr61elt virágosktrt. 

A Sunt Imre utcára 
vaD kinyelmes udvara, melyct makadám ut 
4• egy ll méter hosszú, 7 méter utlea vu
beton faiuatu félszer, baromfiólak la ay&
mölcsfák teu:nek hauno11A. - Bejárása a 
Sunt htváD utc.iról is lehet. - KéDyela:es 

fizetesi felltlc:lckkd 
adem át, olvktDI, hogy a vev6 a vitelárat 
8 uáuléktóli kamataus elleDében, meafc
Jelö pénziDtézeti kölcsön átvállalása mcllett 

tcbb éven át törleuthetl. 
A h.áz m3 jus és juDius hó folyamán bárrr•i
kor megtekint het&, hol sógornöm özv. Florck 
Endrc'nt mindcnröl felvilárositáss.&l s:olgál: 

KEMÉ.NY JÁNOS 
- - kir. tanácsos, ny. polaármcster. - -

ÜZLET HELYISÉG 
KIADÓ A PIACON 

a Zeldia-utca l azému 

-o- hA1dl. -o-

~rde:;!ödni lehet uQyanott a sarokOzJelben 

o- lévO Weisz Sándor kereskedllnél. -o 

~~~JM~a~gá~n J!h~ird~e!t~é!!SB!_k ~~~ 1 --===== 
~~--~-.--· ~~ .. ;J~@I!]~~~~ j KONYVEI'I' 

[i] . liJ 
1

• u •. m. ima~~Jnyvelt, ,fDzetes. mCI-

~mJ Apolló JV\ozgó ~f!J~ = ;:·~~~:;;1~~~Z:~:f~~i 
k/JnyvkiJt6 (Kossuth L•jos-u. 11/2) 

Péntek, szoml>at, vasArn Ip, mjjus 5_ 6_ 7-tn 28 éve fcnnAI16, modernOI beren-

liil A VE CAESAR lm 1 -d~ö;;;;;;"~E 
lm 1!!1 •au••••••• 
~ Ave Caesar ~ 
iRi A ve Caesar [i] 

1!1 A ve Caesar lm 
~ AVE CAESAR ~ 
~1: • ·I~ETTI~I' l 'I~L4!!\J 

Kultur Nyomda 
sdp t!s izlé:es 

nyomtatványok legolcsóbb 
heszerztlsl helye 

KULTUR NYOMDA 

tiirdetéseink 
eredn1ényesek! 

........ •--••••m••••• 
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TEGYEN PRÓBARENDELÉST LAPUNK NYOMDÁJ"ÁBAN! 
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