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Egy verseny tanulságai utazakasz felszálló, sürü is vastag por

fellegc éppen ágy elborítja kellemellen 
tömegével a telepet, mintha védekrzís 

A kiJpesti motorkcrékparosok ha
romszázötvcn kilométeres verseny.! vá· 
rosunkon keresztül iranyitottan zájlott 
Ic. N.·m véletlen, hogv varosunk evcntc 
cey-Ut vc~scny áthaladó allomálaként 
szcrcpcl, mert varosunk fekvése c meg
csonkított, kicsi Hazaban úgy fekszik, 
hory a versenyek minden elgondol· 
ho~tó feltételének me,fclcl. 

A sik terep mcllé a hegyi verse· 
nyck clöfcltételei sill'ulnak, úgy hogy a 
versenyek nagyrészét tud.tosan va
luztják városunkon át. 

A moat lezajlott versenyből azon
ban ldöszerü levonni a tapasztt~latokat 
~s mindcnt cl kell követni azert, hogy 
kényszcrüsérböl ezeket a versenyeket 
ne iranyitsak másfelé. 

A varosi közgyü és e sorok meg· 
jelenése clött fogja t:trgy.dni, a v.aros 
tön:Crcmcnt utainak mikéntvalo rend
bchozatalat. A varos mai nehez gaz
dasagi helyzete mi.tU, egyik lrgna
gyobb rondia uccaink burkolatanak 
rendbehozatala, már pedig ezt lovabb 
halogo~tni nem lehet, mcrt azok még 
ryalogosan is teljcsen használhatatla
nokka v•ltak, annál is inkább hasz· 
nalhatatlanabb kocsik és gép.:rejü jar
müvek részére. 

A tervek surint a varos egyik 
forgalmas töutvonalat a W .tchott San
dor uccat most nem kivanjak rendbe
hozni, mert annak rendbehozatala a 
legnagyobb kiado~st igényclné, 

A fentebb emlitett verseny czcu 
az ut vonalon haladt kcrcsztiil. Nek ünk, 
kik c város falai közölt élünk, talan 
kinosabb volt nézni az idegenek küz
dclmét a rossz úttal szemben, mint 
amilyen kínos volt a vcrscnyzőlu;tck 

'lszenvcdni ezt a rövid u•szako~szt. Ha 
• város vczctöségc v~gighallgatta volna 
a panaszok aoroutat, mely a verseny
zöle ajkat elhagyt•, bizonyara igazat 
adna abban, hogy mindcn áldozat 
árán az ö5szes urakat rendbe kell hozni, 
nem caak azok egyea részeit. 

.. . ' 

Jogosac vcthdné bárki cllene c egyáltalán nem történt volna. 

kivánsarnak, hory néhány versenyert l Akkgr lehat, amikor Mátrafúred 
nem érdcm~s sürgősen intézk e~ni b idegenforgalotil t, mint a város lakóinak 
az előbb utobb elkerülhetetlen k1adast egyik jelentékeny es folyton emelkedő 
már most teljesíteni, azonban meg kell jövedelmi forrásat számításba vesszük, 
gondolni ez cllcnvctöknck, hogy váro- számolni kell azzal a kiadássa!, amely 
sunk idegenforgalma nemcsak a ver- az út portalanítasát parancseiólag cl6-
senyckből áll, h.tnem ma már az ide· J irja. 

genforgalom GyöngyösöR nagyon is Az átvonult versenyzök csak fu-
jelentős, annak értéke az itt elköltött 
pengők mennyislge miatt is igen je
lentékeny. 

A válságba jutott szőllö- es bor
termelés elvesztett jóvedrlcm érlíkét, 
az idegenforgalom fogja a város lak•
inak részben pótolni, meg kell tehát 
mindent tenni, ami iket cl nem riasztj .t, 
hanem ide iranyitja. 

A verseny lefolyását nemcsak a 
város belterületén figyeltük meg, ha
nem Marrafürednél is. 

A mátrafüredi szakaszon már nem 
a versenyzök céljára szolgaló út volt 
a figyelemre méltó, mcrt ez az út ki
fogástalan, hanem a matrafüredi nyl· 
ralók szcmpontjábói nyujtott nem ér-
·ted telen mctfigyclcs. 

Matrafüred- mint üdüllö es nya
raié telep - csak akkor fog feladata
nak megfelelni, ha az oU .lakóknak 
~letét és nyugalmat semmi scm fogja 
cl- ~~ mcgkcscrileni. 

Matrafüred levegője gyógyhatásu, 
dc csak: addig, amig pormentes. Ez
időszcrint nem az, sőt nagyon nem az l 

Mintery masfél kilométernyi sza
kaszon a verseny tartamara az utat 
jól fclöntöztélr, azonban a fel nem ön
tözött részen olyan portenger fogadta 
a kirándulók,at, hogy egy kiscbbszerü 
számumnak is be illett volna. 

Az út portalanitiBánai nem lehet 
figyelmen kivül haryni, hogy a por 
nem cry:cdül felfelé a"t égnek szall, 
hanem- a sztl irányát követve nary 
tcrületet borit cl, egy kis darab útsza
kasz öntötése tehát nem orvosság a 
dl cléréathez, mert a nem öntözött 

tó - sót nagyon gyorsan tavozó -
idegenek voltak varosunkban, mégis 
valamennyi itt ho~gyott nehany pen
gót, dc a verseny intezöi annill többet. 

Minden fillért, mindcn pengöt 
meg kell becsülnünk l 

A most lezajlott versenyből tehat 
az a tanulsag, hogy a varos utjainak 
legalább is hasznalhatóknak kell lenni, 
az idegenek nyaralótelepének pedig azt 
a jó levegőt kell adni, ami miatt azt 
felkeresték. 

Ezek nílkül nem lesz idegenforgalom. 

Ff\LÓCDERES 
Midön a .Deres" napvilágot lát, már 

m~g lesz a határozat, hogy a tönkr~ mtnl 
utcaburkolalokat á: kell t'pileni, ki kell ja-
vita nl. 

Elkerülhetellen és bölcs rendelkezé~. 
M~gjaviiJák a templom mdlelli részt is. 
A templo:n nlt~llert lellát munkála ok 

folynak majd. 
Nem neklink - mi már :regszoktuk 

és igy kötömbösen megyünk el mellelle -
hanem idegeneknek lünl fel, hogy a temp
lom körül lévö kÖJ&zlopsor Ul(Y néz kl, mint 
a foghíjas ember. 

tlrányos és töredezrll. Épd alig találni 
közölt e. 

Ennek az oszlopsornak rendbehozatala 
nem kertline olyan nagy Osszegbe, hORY a 
mal gazdJsági nelyzl"t dacára meg ne lehetne 
csináltatni, k ijavitlallli 

Még ha nem a város kellő kö~oepén 

volna is ilyen cihanyaRolt állapotban, ak kor 
is sllrgös rendbehozatalál kell kö~elelni, merl 
a templomunk körül van. 

Az ucca burko'ás4val egyidejilleg fd
tétlen meg kell csináitatni - nem az~rt, 
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hogy az Idegenek birAlatAlól szabaduljunk, 
hanem azfrt, mert nekDok kell magunknak 
bOszkfknek lennünk, hOlY a templom kGr
nyfkfre szivvel, Ifiekkel gondolunk, 1 mf1 
áldozatok ArAn Js, kOroyezetft azfppf la dl
azeasf teaazak. 

UIY-e nincs ellenvélemény ? ? l 
Nem lehetil 

Még egyszer 
megfontolható ... ! 

Napokkal ezelőtt, a felnAmolis alatt 
illó Hangya II:Ozgydlést tartott, amelyen uj 
felszámolókat választottak. Ezen a közgyd
léleo klvataloun haagzoli el az a bejelen
tés, amil ml mAr IlY évvel ezelőtt előre lAt
tunk, hogy a felazAwolAs, - ha minl Ilyen 
egész végig me1marad - csak vesztesfgael 

1

. 

zárulhat. 
EiY fvvel ezeJött .A gyOnJyOsl Han

lY• vil&Aia" eimen részletesen foalalkoztunk 
azzal a kfrdfsael, hogy vajJon az Dzletrésze
seknek r. em-e kell meafontolia ItirayAvA tenni 
azt az elaontlolist, hoay üzlelrészelknek fel
ajAniAsAv al, vagy kedvező Ar és fizetési fel-, 
tételek mellelt a Szent Bertalan EKyhAzköz
ség azoa tervének megvalósitására aietnl,

1 hogy az Dzletréazek átadáaitval az Et~yház
község megvehuse a Kozmary házat, mely 
ma~&ábao véve ls IJeD értéku vagyootárJiyát 
fogj.s kérezol az Egyházközsé11nak. 

E vásáriAsi terv mo~t.ni o:speres·plé
báno&unk elődJének, Dr. Houik t--álnak volt 
a aondolata. Mlclőll azonban a t4rayalá:;ok 
komoly Irányt vehettek volna, ellávoaolt kö
rüokből. Akkor megittuk, hogy .minel na
ayobb a baj, annál Inkább a közérdek mel
lett van mlndenklnek a helye•. Megirt uk, 
boay .lesz vezér, kl At fogja látni ennek az 
Ogynek a fontossáaát és oem foJj& a helyeat 
elbukni ent~edoi". 

A vezér személyében GyöngyOs város 
katulikua hivő közönsége nem c&alódott, 
mert Magnia Adorján esperea-plébáoos mea
nyerte miuden hivének ijaz azeretetét. Nem 
c&alódull, mert e11yházl és közérdekG dul
lOkban hl111adt, oyuaodt tárayilaJiossAgaal, 
szivének és Jelkének minden layekezetével 
~~ tehetaégével azon van, hoay a reábizott 
Eayhazköuég 1111. célkitUzélett meavalósll
baau. 

Az OrOksfKDI Alvett Hangya Dgyet -
nemes elődjének szellemében - layekezett 
hiveinek é11 az Dzletrészeseknek frdekfben 
megvalósitanl. Hoaszú és behaló tárJyalások
kal törekedett az akadAiyokat elhArlta;~lazon 
terv elöl, bugy az Egyházközség megszerez
besse a KozmAry htlzat éa hOJIY e megoldAl 
által a Hanaya Dzletrészesel - hiveinek 
több szazal - a Urosodástol megóvassanak. 

t: Urdfsben mell6 illott munkatársal 
- nanon rövid idő alatt - az üzletrfszek 
nagy számát azereztfk meg, ajándékozAl 61 
IJeD kedvező feltéteid flzetéa és m6rdkelt 
ir mellett. 

Az Dzletrészesek tulnyomó rbze azon
ban - de elsöaorban a naiY tc!lellel ren
delkezök - nem tudták, VIlY nem akarték 
meaérteni és látni ut a veuélyt, mely ab
ból azArrnazhat, holY a felnimolAI veszte
ségael zinllvAn, kezeik közlill lfvő Dzlet• 
r6szeik kétszeresével lennek Unytelenek 
hozzéjArul•i l VIIZllléa kltiYtDJitéléhez, 

A felszámolókat megviiautó közlYDifa 
aem drta el, sőt kaput banott a további 
lAriYalisok lehetösfgfre. Azoaban az ED
bAzkezafg moat már kfnytelen Jen naiYon 
6vato1 lenni, mert a mqakadt tArDalisok 
fonalAt ne111 veheti fel ak•or, ba neki a mel
oldás esek akkor adatik át, ha az Dzletrf
azesek nem kerDinek abba a helyzetbe, hoay 
Ozletrfuelk frtékft a Hangyától az utolsó 
flllérl1 megkapjik. 

Ez az elgondolb, az EgyhbkOzsfg 
bels6 és hivatalos kOrelben, már eleve a tel
jes elutaallá.ssal taJAlja maaét &zemben. 

Az EayházkOzs6g vezetősége 4s annak 
feje Magnln Adorjén esperes-plébános sok· 
kal megfontoltabb fa előrelátóbb, sem mlnt 
átvegyen olyan Ozlelet, amely neki ujból 
csak akkor kinállatik fel, amikor az. egyfol 
érdekeket nfz6 Dzletrészesek, nem tudjék 
százszázal6kig me1kapnl, biztosan megpót
landó, Osszeaeiket 

A tizenkettedik óra eUm felhivjuk a 
nyUJOdl fs józan gondolkozási katullkus Dz• 
Jetr6szeseket, hogy aondolják él fontoljAk 
meK, ml lesz az előnyösebb : várni az Egy
hAzközség álial meafautoltan megéllapitoll 
záros határidőig, mely eáelbeo rtlfizetés nél
kül, Uzh::lr6szeik nagy százalékát f~ltétlenQI 
megkapjdk, vaay elzárkózni az EayházkOzsé& 
jól megfontolt és a hivek 6rdekelt ls szol• 
gáló terve elöl, mely esetben a bejelentett 
vesztas6ges felszámolAs utAn, zsebbenyulva, 
kénytelenek lesznek üzletrészeiket még kft· 
szeresen befizetni. 

E kerdésben nem ráreszéléssel, hanem 
a józan észre hivalkozé&sal kiván,uk az E11Y
házközs6a Uzletrfszes~einek elhatán.JzásAt meg
nyerni. 

A terv meavalósliba kOzérdeket ls 
szolgál, a kOz6rdeiC mellett pedll : a maaán
frdeknek el kell hallgatnia. 

Jamhorae hirek 
Május 7-én moz&almas napja volt a 

jamboree előkészUieteknek. A kOzszolgAiato· 
sok csoportjai meabeszélélit és Osszejlvetelt 
tartottak a Cserk6szparkban és Gödöllön A 
sajtócsaport ls a Cserk6szparkban tartotta 
naiY megbeuélését, melyen a l.erUleti össze• 
kötök, rikkancsok, gép- éa ayorstrók és a 
vezetőség vett részt. Az J. és a VII. altAbor 
szemlét c!s tAoo•lD1.et tartott. A délelőtt fo
lyamán az J, cserUszke1 Olet valamennyi 
tisztje fa cserkéaze baritsAgos találkozóra 
jött Ossze. D61utin 2-kor a tOrzscsapatnak 
minteay 1300 taaja fölOtt tartott szemlét gróf 
Teleki Pal tllborparancaook, - aki beszédet 
ls intézett a közszolgálatosokhoz, ugyszint4n 
Major Deza6 dr. a torzscsapatok parancsnoka. 
Az impozins és nagyszerU aternie sokáig 
marad flvezetéa flmfny a fiuk lelkében. 

••• 
A kecskemftl caerUszek frdekea prog

rammal jOnnek a JamborKra. Súz taali 11-
llnllóa zenekart alakltaoak, mely magyar od
lAkat és dalokat ad ell a Jamboree alatL 

••• 
A magyar cstrllts•ek lapja a Ma.,ar 

Cserkhz ezután mAr nemclak aa előfizetök 
éa a caerkésa.fluiC kO&Ott huzódik meg sze
rényen, hanem kilép a na1yvlligba 111 be
vonul az IBUSZ árusiló pavlllonjalba Js, hOlY 
mindenkl azámAra hozzéf4rheUivf Jeayen. 

••• 

TANOGY, NÉP~EVELÉS 
Kabaré est 

GyGaayOaOn mijus 18-in, CIDIOrOkOn 
este 8 óeakor, a Kath. l:eafnyegylet azlft
hiztermfben tartja Salamon Bfla jubilirla 
vendfgjitfkát. A budapestlek kedvenc koml· 
kusa Salamon B6Ja, kivAló erőkből álló ka· 
barftársulatával - országos turnfja alkal
mával ~gy "tér~ ~lj/Jn vdrosunkN, hogy pAr 
órára elfelejtesse velünk a napl gondokat 61 
kacagás 6s jókedv Aradattal Gotozze a mAr 
elcsOggedö ked61yeket. 

Ez a váratlan humoru szlnész, kl a 
modern szinjátszás leaegyszerabb eszkOzer:. 
vel a legcsodáli.tosabb hatist 6rl el, az ld6n 
olyan szenzátiós mDsorral JOn \ldékl turné-

. jára, amilyent klváloaatnl e4dlg még nem 
volt módjában. 

Salamon Béla i ragyogó bohózat fő
szerepet fogja eljátszani, amely a budape&tl 
t61i évad kimagasló szlnhézl esem.tnye volt. 
Három órás sztlntelen kacagás, a jókepv 61 
humor kimerithetetlen térháza Salamon Béla 
mUsora, mely Irént már Js városszerte óriási 
az érdaklőd6s. 

A végig kellemea fs mulatségoa ml• 
sor termitszelesen százszAzalfkos fehér, csa• 
Jádi rm1sor, u11yhogy garancia lehet, mlodeo 
fiatal lány ls megnézheti. 

Salamon HéJa mellett a főbb szerepe
ket Lengyel Gizi, Bétori joli. Kömtlves Erzsi, 
Békeifi Róbert, 81 lesi Tivadar, Kr6mer Fe
renc és Havas Sándor jAtszik. 

Jegyek elővételben kaphatók : Trepper 
jen6 paplrkereskedés6t>en. Telefon 53 sz. 
•••• •••• 

Terjessze lapunkat. 

Farouk egyptoml trónOrOköa Aprilis b6 
29-én Ielle le Kairóban a cserk4azfogadal
mat él 61 választották meg Egyptom föc&er· 
ll.észév6. Ebből az alkalomból a kOvetkezc\ 
üzenetet kOldie a NemzetkO·d Iroda utJin a 
világ cserkészeihez : 

.Bizom abban, holY az tgyptoml cser
k4szek, •dösebb cserk611teatvérelk p4JdAjAt 
kOvetve, idővel hozzA foanak járulot a eaer
készet aemes céljalnak megvalóaltbAhoz, 
MegvélasztAlom alkalmával a viiAI vala
mennyi cserkészének leajobb klviosá1almat 
kDldöm. Farouk. • 

••• 
A gödOIIöl Jamboree terDJetfn 1 kut

f~rbok véget értek. A tábor területfn tizen
egy art6zi kllt van, mely a tábor résztvev611 
a leabös6aesebbeo ellátja a kell6 \lzmeny
nylsé&ael, 

••• 
Hlradócaoportunk keres Onkfntea vil

lalkozó, a jamboreen rfaztvev6 jó peatakül· 
dOnbOt, kik a Jambortea a azoigAlatot mlnt 
a lAborban rfaztvevö n mlnt központJ azol• 
gAiatosole ellitaik. 

AzookivOl 4 olyan caerkfaat, kik inel
felelö elektromo• képzettalnel rendelkeznek. 

VfgOI 10 Jól lróg6pelnl tudó caerkfszt 
- lebetölti Idősebb legyen - aki a tb.r6 
1fpek kezelfalt akarja meatanulni fa 1 jam
borun Ilyen azoliAlatot litna el. 

••• 
Mijua 28-6n d. u. 5 órakor a cserilész 

vizitelepen vizibemutató lesz, 
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MEGYEI ÉS VÁROSI 

§§HIREK§§ 
VArosf közgyDiés 

A vAroel kfpvlsellilfltDiet ceDtllrtllklln, 
e hó 11-•n, a pol11ármester einliklele alatt 
kllzgyDifet tartott, melyen záredmadások és 
az alább ldlvetkező fontos ügyek szerepeltek: 

A vAroel hAztartAs zArszámadáli ter· 
Jedelmea elöterjeeztés és Indokolás mellett 
lett előadva. A szlgorú takarékosság, mely 
a nehfz IIZdasAgl viszonyok következménye 
•rzödik kl erősen a gazdálkodásbóL Ugyan~ 
esak a sulyoa pénzOgyi állapotok miatt nem l 
vf1eztethetett el a ~áros olyan épitkozési, 
fenntartási s hasonló egyéb munkát, melyek 
a kOltségvetés IZelint elő voltak irányozva. 
Vagyis mintegy 150.000 P-vel kevesebb ki
adási utalványozist eszközllll a város, mert 
előirt bevételei nem folytak be. - A város 
kinnlev6sfge, vagyis a cselekvő hátralék ha· 
ladja az egymillió!, amellyel szemben viuont 
közel egyfélmilliós szenvedö hátralék áll. 
Igy a merle1 a város javara kllvetelésekben 
mintegy félmillió. Ellből azonban elörelátha· 
tólar tekintélyes összeg fug elveszni, mert 
behaJthatatlan lesz. Ily eimen, a :.l.amadás 
IZerint, már a . mult éviJen is töl.lb mint 
50 OOO P Jeirás történt. Mmdc·ne~ctre nagy 
nehézsegel okoz a városi köz.péuz.rárnak, 
hogy a bevételre előirt Osszttgek, jövtddmek 
be. nem folyása miatt, nem tehd eleget a 
város sem fizetést ~ötelezenségdnek. P~tlliK 1 

az kivánatos volna, hogy kUiönös~n a keres
kedlik éa iparosok mel(kapJak mtull.:n hlie
delem nélkül benyuJtou szá,nláik .:llcn~rté
két. Ehhez azonban szUhéges, hogy a vá
ros adósai is kellő iJöben fizet>senek. -
Miutan a számadás föadalait, merlegtl már 
egy ellliO lapuámunkban i~tmenellltk, azt 
tehát itt most mellöuUk. 

A többi kisebb illdpiiványi számadás 
kllzDI" csak a Menház-alapet emlirjük, amely· 
bill látJuk, hogy ezen negényinlézat fenmar
tása a mult évb~n 10.858 pengő kiadást 
Jrényelt. 

E1után eay nagyfontosságú és élénk 
érdeklődési kellett tárgy : az utak rendbe
hotalala kOvetkezetl, Bebató megtárgyalás 
utáu egyhangúlag ÚJ! Y határozott a k!lzg) u
lés, hogy a Hanlsz Imre tér kétuJdali kocsi
útját, elsőrendO utburkolati anyaggal burkol· 
tatja ujra : aszfaltkompriméval, amilyen ed
dig is volt, vaiCy pedi" sitas.ta.ttal, amilyen 
11 város alsórészén keletlele átvouuló Buda
pest-kassai ulszakau•m második év~: van. 
Al. utiest és a hOrOnd kOtOII, a luor men· 
lén, 2-2 méter uéles gyepes sáv h:sz, la· 
vitás alá kerUinek továbbá a Sttnt Bertalan, 
Wachotl S.1udor, Király, Rózsa és jókai Mór 
utcák, vagy a meglévő burkolali li•Yaaaal, 
vary ped 11 topeka, bitumak nevö UJabb ut• 
burkoló anyagokkal, amelyek kiválasztása 
a pélyéaat eredményétől fau Ezen raunki· 
Jatok elvéreztetése azonban lllkent attól 1011, 
IIOIY erre a célra a városép,t4si alap mlnr
egy 40000 P· t kitev.ö készpenzét· a 8,1Ugy• 
minisztérium a várotilt:jle~ztési törvény érhll· 
mében engo=di-e fhlhasználnl. HisnUk, hogy 
ennek nem lest akadalya, a varoli kllzóhaja 
telje.UI, mert a nagymértékben me1ronr61ó· 
dolt a &zlnte már használhalailan utak Al• 
lektetéae további balasztolat nem azenvedhet. 

. , 
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MAtrafDreden Gajdóczky Deuö fl Ko
dcs László által Jétesilendö sport· és strand
lOrdll Ugyft a felekkel való ujabb tArl)'aiAa 
felvérele véaett visszaadták, mert kUIOnllsen 
a vizjogi kérdések ml•tt merDitek fel nehé&· 
&égek. Ugyanis a fOrdll réizére vizet a Csa
torna-vOlgyl patakból Igényelnek, holott erre 
a vizre a vároanak szDksége van MAtrafDred 
ivóvizzel való ellátása érdekében. 

A Budapest-Gy!lnfiYOS városi szfn
bánya rt-ség ujabb kérelmére - a lelszá· 
molás met~kOnnyltése érdekében - elállt a 
k!lzgyUiés előbbi határozatában kiklllOlt azon 
szerzödéses klltelezettség teljebilletésétöl, 
hogy a rész vénytársaság tartozik a bérelt 
szénrakodó é1 Iparvágány területérlll a lig
nit hulladékol eltakaritani. Habár ezáltal az 
oltani földek termőképességének csökkenése 
és használhatatlansága a városra nézve na11y 
anyagi hátrány, mégis a k!lzgylllés - figye
lembe véve, hogy a lllváros a gyl\ngy!lsi lig
nitbánya eddigi lenntartása érdekében, amely
nek 51 százalékban részvénytuiajdonosa, te
kintél}·es a·nyagi áldozatokat hozott, - ezt 
Gyöngyös város részérlll ezen áldozathoza
tallal \'lszunuzni valónak találta. 

Ismét több mátrafüredl viliaidekre vo
natkozó husszúllérleli szerzödést f,•gadott el. 

Kezdő gyakorn<>ki állások szervezése 
tárgyában - a polgármester javasiatc sze
rint - 8l. álland6 válasz:mány állal elöler
jesztett szabál)'rendeletd Dr. Hakker Béla 
főügyész módositó indttványával dlogadta. 
Ekkánt - eltérőleg a )Ogllgyi szakostlály 
Jav .. slatától - l d1ja1> I!Yal.uruoki állás lesz 
havi 50 P segélydilial és 2 dijtalan, akiket 
a polgármester alkalmaz. 

A városi sz es. főzd t- megszllnteté1e i
ránt telt e1lllerjeszté~t csak annnyiban fogé!dta 
el, hu11y az: Uumd ~gytlöre szünetelteti, 
mig azt razdaköri vagy más szölőtermeröi 
érdekeltség it n~m veszi. A szeszf6.zd kor
nyékén panas.zolt ren<Jellenes éltapoloknak 
uonban a meg&zUnte·t!sét mondotta ki. 

A kérnéoysepröipar gyakorlásáról szóló 
s jóváhaayutt szabályrendeletet kihirdette. 
Egyben a kémények sz ám ának lisszeirása 
fog megtörténni annak megállvpitása vérett, 
hogy két terOletie való beosztás nem-'e szUk
séges. 

3 

Ujdonságok 
Személyl hir. Dr. Lovassy San

dor gazdasagi ak:ad~miai tanir, gazda
sági fófelügyelö c héten voirosunkban 
idözött, rncly alkalommal meglatogalla 
a róm. kat. felsömczögazdasagi isko
lát. A tanulök k~szültségével nagyon 
mce volt elégcdvr, a gazdaság veze
tasében pedig üdvös h.dadas jeleit ta
pasztalta, mclynek meleg szavakkal 
adott kifejezést. 

Polgirmirtlrok emlékezete. 
Mult vasárnap tartoll Gyöngyös varos 
pol&irsága hazafias emlékünnepélyt a 
gyaszos emlékű prolctardiktatura ket 
gyöngyösi aidoutanak : W ell lg nac 
és Csipkay Albertnak, a kivégzés fő
téri helyén levő oszlopainal. A Féegy· 
hazí Énekkar elsőnek a Himnuszt éne· 
kelte. Utanna Dr. Somogyi Istvan ügy

vélt mondott ma&as szaray.tli\su beszé· 
det. Az egyesilett hclybe•i énekkarok 
azután a Magyar Hitvallast énekeltéK. 
Majd eihe!yezést nyert a nemzetiszin
szalagos koszorú u emléktabla ala. 
Végezetül a n~p c Szózatot énekelte 
cl. Az ünnepélyen a polgari hatósa
gokkal együtt megjelent a helyben al
lomasozo katonasag tisztikara es a le
génység eey kivezenyelt szakasza, a 
tüzoltósag, egyesületek zaszlók alatt és 
az intézmények vezetöi is. 

HIUu .omttnyi elöadis. Az Eme
ricana majus havi rendes gyülesén 
Dr. Tóth N. Janos egri ciszt. rendi 
hittanar a papa Öszcntstgének a ko~t, 
ifjusag neveléliéről s~óló encyldikaját 
ismertette. 

Lopás. Vécsi Jar.os gyöngyisi 
lakos feljelentést tett, hogy ismeretlen 
tettes egy aranygyürüt, egy női tava

szi kabatot cllGpott. - A rendörség a 
tettesnek nyomaban van. V alósainüleg 

SPORT a volt cselédje követte el a lopast, kit 
a rendőrste ta&adasa ellenérc őrizetbe 

DOntö elölt • bajaokl. j vett, mert a helyszínen csak a esclcd 
A Mdtravldékl labdarug6 alosztály kit fordult meg. 

elsö csapata: az egri ME St; is a helybeli 
GyAK kDzt holnap lesz a bajnokságot elúiJn- Keresik a tettest. Ismeretlen 
tJ mérközis t.gerben. A gyDngyösiek leljes tettes a Hanak parkbóltobb bokor ró• 
bizakoddssal mdulnak a küzdetembe, mely~ zsat tövestől kiasott és eLulajdonitott. 
nek nagy l1t1rderejet irzik. Hogyha csuk va- A rendörstg ertlyes nyomozasanak 
lami kedvezöt/en vélellen kiJzre nem jdtszik meg le111z az eredmtnye, mert mar a 
jó kondlcióban lévö csapatunk ellen, a lrg- tettes nyomiban van. 
utóbbi sikens mérközlseil lekintve még l-ao 
osztályd csapatokkal uembtn is, a gylizeimf Az elitélt apa. KaJafut Istvan 
2 pontot néhdny tM/ott Róllal mf6szerezve, gyöngyösi lakos az elmult évben IS 
mlnden bizonnyal 61 kell llozniok. A nagy napi fogházat Olt, mert 4 eves, dc fcj
lrdeklödéssel kisirt mlrközlsre OyiJnD(Jsrol lödtabcn viaszamaradt gyermekét su
s•dmosan mennek ~gerbt. lyoaan béntalmatta. Ez tv elején -

Mull vasdr11ap a OyAK a hatvanlak ugyanezen gycrmektt - az anról a 
régi er6s eoeslllelének a HAC-nak csapald· .. . 
val nilrte Dusze erejll ill/ron, sajdt pdiJidjdn, foldre dobta, ugy hogy annak Jobb 
bordlsdgos mérközés ke~tlébtn Az eredmlny karja ta bal combcsontja eltört. A bi
a• /. félidöben 3 : O, a 11.-ban 6: 1 lett a 1 rósig aulyoa börtönbüntct~src ítélte a 
Qyak. javdra. 1 kemtnyazivü apit, aki fclcbbezctt • 
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. :: Hirdetmény 

3736/ki. 1933. 
Táray : M. kir. FöldmivelbDIY 
Mia. rendelete a nerbiOvis Irtása 
tár11yáhan. 

Hirdetmény 
A m. kir. föiJmlvelésDIIYi Minil.zter Úr 

11300,'193 l VII. sz. körrendelde alapján nea
nel közhirn! teszem, hOI!Y a mezől!azdasag
ról é& a mezören8ör&élról sz ól ó l ~94 évi 
.XII. tc. !ll uakasta nerint minden bittokos 
ktteles bi.toka egész terDielén a szerbtövlst 
virá&zása elölt irtani. Ugyanezen törvény 52 
§-a sz~: t int az utak me n lén, valamini az ut
tlst~n ugyane1.en köteleztitség l t az utfcnn· 
tarló hatóság köteles teljesiltni. 

felhivom ennélfogva a varos közigaz
&alási tarDllllén fekvő inKatlantulajdunosokat, 
lloay fenti törvéuyen alapuló kölelezet•sé&ei
ket annál is inkábo teljesltsék, mert uerve
ink utján u irtás! ellenöril.tetni fo&om éa a 
mulasztOk wlltn a:r. l8Q4 évi XII. h: 25 §-
111k k) poniJa értelmében a kiháKá~i eljárást 
folyamatba teszem s; zonfdDI költs~gDkre a:r. 
irlbt a kO•ségi ~:löltárósáK fvgja elvégezni. 

A he11yközségi elnököt, a hegybirákat 
ezuton ls fdhivom, hogy a szerbtövis irU
sMa a hegyközsé~i tagok ligyelmét hivják 
f1l s akik az irtáll fo11analobllani elmulas:r.I
Ják, azok neveit, a kihágási eljá1ás me!Jiin
dltasa véaert, a rend~szeti h:va1alhoa jelentsék. 

GyónKJ'-'s, 1933 ávnlis 18. 
OROSZ 

p01igármester h. 

4403/ki. 1933 
Tárgy : A város illat bérbeadott 
belhatári aztlilik haszonbérének 
mérsékltse U11yében. 

Hirdetmény 

4811/ld. 1933. 

Hirdetmény 
E1eaaal k6ahirr' tea••• hon 11 l 89-6 

tvl XII. tc. 95 § ának cl) pontja a ulyam
tcnyásat4a c:tljaira t6rttn6 cperfalombuetl4at 
nabacldá tcui, mllrt la n utc:ákon, terck"n 
4• k6autakon álló epnfákról valö lomlNae
dlabcn a aelyemtcaytaat6kct saaki nem aka
clályoahatja, a fák lombját aeakl ártalma• 
folyaelikkal nem tebelí laa11anchetellenné. 

Eayben falhívom a •áro• lakoasir.U, 
boay a fclenlcrl au!yoa auclaaári laelylet
ben a aelyamherayóteny4utte !:lcai ele ~ll· 
toa f6vcdalmet biato&it a teaytutónek, mlért 
ia aooak tenyéull•ire a k6diayelmet aual 
lalvom fel, horr aclyemhernyó pete beuu· 
&élC vérett a hatvani aclyemtcnyéutl!aí fel
&avcl6aéehez kell fordula!. 

Gy6nry6s, 1933 máJ•• 1. 
OROSZ ERNO 

polcarmeater b. 

Hirdetéseink 
eredményesek! 

A •· kir f614mi~elt•11Yi •ioiuter ur 
52000/1933. II. uámu rc .. clctinl &l cn
atcc• eytaaölc:stcrmeaztél elirésc. .~?cl,.abol 

Gy6nCJ6• droa talaJ é• ieha;lati viuonya
ira takiatcttel óa&ibarac:k tc.lcpit~src kataut
rália holela airtat '40 prng6 6sllet6, a tele
pite• utáni hatodik hbcn kcsd6d6 1!1 a ti
zenkattcdik 4• véetir 5 é1 fél INaaléko• 
kamatok mellett törleutcndö k6 ca6at nyujt, 
a kölc:s6at irénybevnók inratlan'-ra el16 
helyen való bekebeleds biatosit4ka mcllctt • 

Másfele nüm6lcs te'epittsthea a kol
ct6n aem lal!nyelbet6. 

Felhívom ennélforva Gy6n&T41• droa 
lakosainak aaoa rtsut, akik a telepitéli kol
esOobcn r~ucsedni kívánnak, hoay a kol
ca6nnel kapcsolatos tudniniölt l!a a k•\lcsón 
clnycrise ir.ant bea.,ujtaadó ki!rvtny nr am
ta:dnyok áldtele •éactt a virosgucla hí
•atalos helyistrtbea, a aaryvárosházán, a 
hivataJaa órak alatt lehct6Jec alonnal jelcnt
keuenek, merl k6nctlenül a m. kir. fólcl
miv,JI!sür} i miah&tuiumboa benyujtando 
k~re:err eknek 1933 máJu• h6 31-Ir rendcl
tett•l he yókre be kell érke&ni. 

Gyonayós, l 933 május l. 
OROSZ ERNO 

polgirmeder h. 

Magán hirdetések 
Házeladás 

K6zhirr4 tc11cm, holY a 

Kálvária parton levő 
•• bármikor itvehdó a&oa 

ha, za t mely inken .. l d ma lakohelyem volt 8 a om. 
KEMENY JÁNOS 

- kir. tanic:tos, ny. polaármestu. - -

••rm•••aa••• KÖNYVEIT 

l u. m. imakönyvei•, fDzetes mO· 
veit, foly<iirJtait, lankllnyve t blb. 
jó (S o/c~ó munkdiról kllzismert 

MÓCZER GYULA • 1-klJnyvkötó (Kossuth Lajos-u ll f2) -
28 éve f~nna ló, modernUI beren
-deLett kllnyvköt"m0termében-

l KÖTTESSE BE 
ÜZLETHELYISÉG 8aaa••'••••• 
KIADO A PIACON AJÁNLJA 

a Zl)ldfa·utca l számu 
-o- hbnál. -o-

Érdeklődni lehet Ullyanort a sarokUzletben 
o- lévö Weisz Sándor keresk~dönél. -o 

LAPUNKAT 
BARÁTAINAK 

~lzt?I['§?GIC83I~~~It;8:)t 

Etért nyil··ánesan t~Jhtvom •s figyel- [Ö] ApollÓ MozgÓ fjl 
mutetem a bérlőket, J·owy bérf•utial kOlt· 1111 ~ 
le•eltaéglknek ll llllob ismertetett m•rvben ~ ~ 

Ezennel kOzllirr• teszem, hoay a v6ros 
képviselötesrUiele 111/47. kgy. ll808/ki. 1932 
sz. vél! határozatával, me yvt Hev~s vármeaye 
löt vényhalósáai bizoltsálla is jóváhagyott, a 
város által bérbeadott POspltkire jál'ó, kOzfp. 
dll lő, izraelita Jemerőre járó és orszáaút for
górfsz dDic5kben lévő u. n. belhatári r•saek 
huonb61ít az 193lf33. aazdaaá&l év tarJa
mára u •. 1 bér -'<> sdul~k6val csOkken· 
tette mindazokkal a b~rlökkel szemben, akik 
hdszonbérflzetésl kölele:ettségDknek leral6bb 
oly m•rvben tesznrk eleget, hc11y l QlJ. supt. 
hó 30 b legfeljebb félévi huzonbérrtl van
nak bálralékban. 

és hl6beo annál i11 inkább teayenek eleKtl, Péntek, s:tombat, vasárnap, m6jus 12-13-1-i én 
mert ellenkező eselben az enaedélyuett b•r-

mt!rsékléaben részesDlll nem foanak. Ilyen méa nem volt l J Táncol a Garnl"zon Fc5sureplc5k : Eggerth ~ 
Oyon1yos, 1933 6prllls 18. ~ Mlndenklnek látni kell' M6rta, Szc5ke Szak611 J * 

OROSZ 

pola6rmester b. 1§+'51--1· Ul-[llj§Jh I&Jiufjf ---·---··---····--··--·······1·-HA EDDIG NEM VOLT MEGELitGEDVE NYOMTATVÁNYAIVAL: 

TEGYEN PRÓBARENDELÉST LAPUNK NYOMDÁJÁBAN! 
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