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EGY ÉVI MÉRLEG 
ha c:sak nthány szizan talitnák is meg 
a gyógyulast Matriink leve.:öie altal, 
akk-or is betöltötte hivatasat az az in· 
thmény, amely a lelk~k lllegmentésén 
tul kenyeret is adó. 

Aédig, amir ez az áldott magyar 
folá egyséres és csotbitatlan volt, acl
•lir az ország felvielékének leck ül ön· 
b6z6bb helyei és hecyci szim nélkül 
szolcáltatták azokat a helyeket, ahol 
a nary marvar betegség, a tüd6vilz 
ellen meaedéket és gyógyulást találtak 
szenveé6 cna&,artarsaink. 

A felvidék elrablásival a harmal 
halom&,ól:ery maracll meg, a Matra, 
amely most crvcdül v•a hivalva pó
tolni az elvuztettei.ct és áldott üde 
lcvcr6lbel balzsamot nyujtani a kór
tól mertimadott bcter tüd6knek. 

Gytarv6s város k6z6ns~re A'do
utos kázsécrclsieletta gonddat mtr· 
valósitásinak tiiDo:atisára, hucy ez. 
által is haujeltt adja annak, mikip 
tudataban van, hory szükresut-ott és 
megcsonkitott orazárban a megbris 
•• egyetértil nagy gondolatai tudjak 
csak enyhiteni és pétolni a vcazlesé
rekct. Eiklszült a hatalmas, méretci· 
ben orszároll jcleatc5sicü Horthy Mik· 
lós Szanatórium s immár majdnem 
•cv tv óta teljesiti áldásos hivatasát. 

Nem kell· kiemelni, mert mindrn
ki tudja, holY mint gyóryhcly szá. 
zaknak és ezreknek adj.a vissza az é
letet, az Ahhoz való reményt, elet- és 
munkakedvet. Mindenki tisztaban van 
azzal, hogy természeti fekvésénél fog· 
va, figyelembe véve &"Yóryhatasaít 
hovalovabb nemc:sak ornágos, hanem 
Európa elso &"Yógyhclyivé for kiala
kulni. 

Amikor ml gyöncyösiek büszke· 
sicrel tekintünk a Matra c kinc:se 
feli, a mirlccet is elkélzithctjük, horr 
mit lalcal ez az intiamény a varol 
lakóinak. 

Már ai építkezés jelentékeny t6-
k•t hozott a városba, iparosaink jelen
tékeny több•ére muakaalkalmat nyert 
akkor, amikor más vidéken erröl még 
beszélal is alic lehetett. Az anyacfu
varozók szAzal keresték mec minclen
aapi kenyeröket. Ez a munkaalkalom 

is anyaci bevétel c:sak időszerű volt, 
c:sak az építkezés befejrzéséig tartott. 
Annak bafejezése után azonb.an egy 
állandó es szünet nélkül tartó iram
lisa indult meg a pénznek városunk 
lakéi felé. A Szanatórium tlclmezése 
nem is t6rttnhet milhoanan, mint a 
hozzá lcrUzeleb~ 116 város piacáról. 

Naponta lehet látni 11 int•zet ha
talmas rtpkoesijat ir.aval mcrrakodva, 
azzal az árúval, a'Dclyaek ellcaértiUt 
a város lak•l és a klraya6 falvak 
termelOi kapják k•zhaz. 

Az a merértés. amellyel városunk 
képviselötestülete a Szanatórium min
den ücyébcn annak t.ímogatisára sz ol· 
galt, az egy évi mbler lezárása mu
tatj.a, horr jólszámitott. Nemcsak er
kölcsiekben, de penrökben kifejczhct6 
eredminye is v.an annak a támora
tasnalr, amely : Kötelesser veli. 

Vajjon évtizedek multán al utó
kor caalekczni for-e arra, laogy a mü 
mecalkotásakor ki volt a vároa pol· 
garmcatcre ? 

A m&ler eredményinek eroaz· 
Jánrésze az ö munkájának köszönheti. 

F/\LÖCDERES 
Az rgyik termelőnk "osr.akvfleml!nye• 

nerint ar. ellanyhult gyümölcsszállilás tJyik 
oka, hogy éretlen gyümölcs kerUli sdllilásr.a. 

Annak a városnak, amely hti· 
zedeken it borából tartotta fenn ma• 
gát, a borüzlet elvesztésivel siralmas 
él szinta renatnyicica lelt a helyzete. 
Elultal is az a reri k6~mondis telje· 
sedett ba: "Lát via l.tcn a szükdrct, 
külcic egy kis seclt••,et". Ez a segit
ség azonban nem is olyan !ricsi, mert 
havonta több sZázezer peng6t jelent. 
A tiszta jövedelem : merélhetisre, klz-
tartoztsra. Ha egyueríl kitalálás és vakljrma is 

ezen hihetetlen és leheldlen állilás, al.kor 
A h.angsuly nem is a Jövedelem 111s nyilvánossA"ro~ és a i•KYtdem fdhivásira 

js haszon nagyságin kell, hogy le- kivánkozik. 
gyen, hanem azon a folytonosdron, i Hogy a helyi p'acon elölordul, az bt
amely a Szanatóriu!ll idehelyezéshel lzonyos. LibabOrösek lettünk, amikor az l'I!Yik 
v.arosunk l.akóinak biztosíttatott, Ezt a c:~alád l(yeemeke beleharapott abba az éret-
jő d Imet 1 n bá il llen kOrlébe, amely mint .szálillásra" al~at-

vc e .' erye rm ycn nagy, mas kerDit a piacra. 
v.agy kiesmy, nem lrhetl semmiféle · . l U11y látszik, nálunk- szerencst!re csak 
elemi c:sap.is,. m1.altA nem kell argódni egyesek - összdevesztik a szállitásra aikal-
egy jégrel tehtett felhözet latt~n, -~ mas hmtsny hú~(•, - de élvezhető ánh az 
a szólömoly elszaporodásán. . ~retlennel. 

Azok a kevesek, akiknek talan A kellő nem egy, sőt l nagyon ls nemi 
még mlndég szurfa a szemét, hory Hogy a kOlföldre küldott gyümölcsnek 
egyes c:ikkekct másho11nan szállit 1 a hasazéi utat birnia kell, ho~ry agyontrtrt 
Szan.atórlum, lássák be végre, hogy l ~yUmölcs nem azálhtható, azt mlndenl.ltud-

1 JI, - de hogy érellen KYDmöh:söt forgalom• 
ind~kolatlan, lcazsagtalan és ~lltatlan ba hozni nem szabad, - arra meg me11kell 
a zugol6clasuk. Nem lehet k1vánni és tanilanl ar.t: aki nem tudja. 
kOvctelai, hocy olyan c:ikket, amelyek Ar. éretlen gyomolcs nem mb, mint : 
els6rendü m!nösigbea nalunk nem orvos és patika. 
kaphatók, csak azért, hoay ezzel is Ilyennek forwalomba hotatala nemcuk 
tObb maradjon piacunkon, a beterek a kOr.egészség Uwyének Ari, hanem piacunk 
szenvcdjenek hianyt. id hirnevének ia. 

Statisztikai adatok felsoroiba Ha ilyen árut forgalumba hor. hAr~i, 
annak kapzsisá~& ar. oka, mert rendszenni 

atlkül is mindenki tudja, hogy orszA-1 ar. .ujdonság" magasabb árát l.i\"ánja zs~b
aunkban .a tüdőbaj a legelterjedtebb, revágnl. 
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Egyéni kis haszoa - a köznek mérhe-~ 
t ··l~n kára. 

Mt!g kell akadál)·oznl. 
l'anasz nélklll n'ncsen bl~ó. De maguk 

a 11az.djk elleniirizzék a Poraikban megie
lent ayDml!lcsl!t, Saját, jól felf '&olt érdeklik
ben. teszik, 

A város RYUmOicsplaca ldllközönkénl 
rendirorvosi ell~nllrzés alatt áll, de nem 
tudu11k és halloltunk j!setet, hogy a kora 
hajnali .exportplac" is feiUI volt vizsgálva 

A p'acblró szor11almasan vtgzl fe ada. 
tát, de elvégre ö nt>m kllz~~o:é•zséi!DIIyi ha· 
tóság. Elég baja van a saját haláskOrén bel Ul. 

~ ludj•k, VIIIY tudni fogjn a kllny-~ Általában a kat. vallá• nemcrak hit, 
nyebb 1ondolkodsuak, hogy nem v•rt ldt5· hanem vilárnuet, mclyct a1 ~let mlndcn 
ben kl van l~ve árujuk IZ el~obzás veszl!· mcgayilváaulbába bele kell viDDi. Mut co
lyéiÍelt: mer foel•k 10ndolnl, hoJY Jekor- nek a diadalma• világolzetnek a mc1crc1•«1· 
passdk-e fAlkról az éretlen - élvezetre al- d~1c a kozjót •eriti clc'lrc, al állami Ilet 
kalmatlan, 8I. e&éSZitlre veszélyre - JYÜ• IDCflli!árdulálára ~~ v~gczct61 hadak feJ .. 
ml!lcsllt. virároztatá•ára ll 11olrál, mlr JWdlr oem 

A kolera veuilly sem az utolsó szem· t6ltralamb va11y croclaváráttal, hanem li· 
pootll rclmet, lauú munkával, A mai korna~ a 

Ttrmell!l lisztesség, piac hlrnev\', kllz· lelke beteg, adrt nincs ereje az ~lcthc1. Ha 
e11éus•'K• a lelkét IJÓIIJiliuk mer, ~tetet adunk neki. 

Nem puszta szavalt ll Ime ezek azok a eoad:~latok aaniá· 
Nem-e volna érdemes vt'delmUkre ban, mik ir.iayclveküluoleálhataalr Kcrcal· 

kc:lni? 
·o~ sOrglisen! 1 tülvitclc a1 cgvUzkOa:•~l dolea. 

--------------------------- Aki pedit r~ulcteu:bbcn aurctd CIC• ket a eonóolatokat hmcrni. az majd olvalia 

Szembeötlő eselekben l11t~zkP.dlk ls. 

Az Egyházközségek feladata 
lRTA STILLER KÁLMÁN 

Az egyházközség a katolikus ak-~ 
c·ó legfontosabb szerve. Voltakép hü· 
séges ugi:ötársa kell hogy legyen a 
plébanosok lelki munkajanak. Mint
hogy azonban az intézmény új, 110k 
helyen tanacstalanul allanak, mil kezd
jene« vele. Ez a pár sor irásom út· 
birazitas akar lenni, kérdések felveté
se, hogy az egyh.izközsegi élet meg-
. induljon, Mert ha ez az ~let megindul, 
maga fogja termelni a problémákat, 
mill a hi,ö_lr .secitségét varjak. 

Az elaö és a mai viszonyok kö
zött legfontosabb feladata, mely lrez· 
detnek kitünö, a hitélet" megerösitcse 
befelé h azt.an kifelé, . Elsősorban a 
vaJaszimányi tagok QOIRagukban kell, 
hory a k.tlolikua restauraciót végre
hajtsak. Az ünnepi misehallgatáa,szent· 
aégimadás, a körmenete_k,~n ·való kö
z ös részvétel, a régi ka~olikus szoká· 
11ok, a köszöntés, asztal~.ldás, szentel· 
mények, búcsúiirasok felujititsa mind 
alapvető köteless~g. Bhonyára sokan 
nem szégyeln~k harangszekor delben 
este levenni a kalapjukat, ha tudnák, 
hogy az a törökön vett &vözelem em
lékére van clrendelve. A közös lelki 
gyakorlatok husvéti elv~gzése uintén 
a belső b! o beli megerősödéshez CS Vé· 
gül a kat. öntudathoz vezet. Lehetet
len dolog, hogy az egyhazközségi ta• 
nacsnak tagja lehrsaen valaki, aki pél
dául vasárnap nem hallgat misét, hus
vétkor nem tiszUtja meg lelkét stb. 

Ha aztán igy mcrerösödik az 
egyházközségi tagok hite, akkor az
tan megnyilvanulhat az kifcll is. A 
káromkodás rossz szokása clleni küz
dclcm, az öngyilkossácok clleni cdzb, 
az elszaporodó gycrmckgyilkosdrok, 
az egyke clleni társadalmi munka, a 
lélekrontó mulataágok, szépségvcrsc• 
nyek, dcstruktiv szcrvezkcd~s elleni 
védelem, mind az enházközslcelr fel
adata. 

Kolönöarn n.1gy rondot kell for
ditani a gyermeknevelésre. Kezdheli 
a munkat mindcnl j oltben a maga 
csal.lldfában. GvcrmckeiRck ma min· 
drnki adjon crös vallási b crkö'csi 
alapot, hogy a nehéz ~letlehetösigek 

közölt munka· es életkedvét cl ne ve· 
11ítse. Nagyen vigyáZni kell azonban 
arra, hqgy a valliosoaság ne formaliz· 
muahan mer~ljön ki, h~ncm a ltlek 
valfasos irddnck kic1egitöj• is felvi
ragoztatója 'legyen. l'llagyon fontos a 
kat, világoétet mcgrögzit&!se a nlp ~ö 
reben. Sporlkörök, énekkarok, egye
sületek fclátlitiaa a pastoradio legfon
tosabb kelléke. Itt aztan lrhet tartani 
népszcrÜ cla~dásolrat, amikben azon
bAn a kat. viláenézet az érdekcsség
gel párosuljon, mert különben az elő· 
adás többet árt, minl használ. Fonlos 
a· népiá>nyvtlrak falailitasa ia a kato
lik us sajtó illudomany tam~g-atba is. 

Szint~n az cgyházközs~g· feladata 
a társadalmi outalyok kötölt fennálló 
ellenteteket csökkenteni. Olt a vallá
sos li!ck intenzitasa nem a tarsadalmi 
ranl az iranyadó. Ezl!rt ez a szcrve
zet kitünöen alkaímas a ma fennálló 
és szintc Irirobbanásig fenülJ taraa
dalmi hcly:ret orvoslására. Nem csak el
méletilég kell munk.álkodni, hanem 
gazdasági crölrkel is alá kell támaszta· 
ni c szellemi mozgalmat. Törődni kell 
a munkasos.ztaly elescllsigivcl, mun
kaalkalmakat kell teremieni és munkat 
kell adni a szegény embernek. Hézi 
ipari tanfolyamokkal, növelkezetek li
tcsil~aévcl a n~p anyati helyzetin ja
vítani kell. H• aztán az iparosok l.r
jálr, ha a nlp bzreveszi, hon• nem 
hacyluk marára, hanem tör6dünk ve
lük, akkor aztán lehet a scrédek b 
tanoncok lelkiélctét is a gyülölet pok· 
lá ból a kcrcsztlnylszcrctct marasiatára 
emelni. A mecélhctésik iránt való tö
rekvés ükben pedig minden erővel tA
mogatni kelJ. 

cl u Etrri Eevházmcgycl Kodany lcrkOic
leltbi uimának a mcllekletet, mclybcn aa 
Érsek úr ÖaatJmthóaáea kiadja Szcat. 
av6r11yl József pápai k.iplán elaadátát a& 
cgyháakouteck fcl .. atairól, mclyct a kat. 
ac:tio taaác•áaak alakuto gyúléaln tartott 
l ahonaaa maeam il kiveltem c eoadÖJa
tokat. 

Jamboree hirek 
A norYtl c•crkésa:ck 60 taeú sdjhar

moalkát a:enrkarral uercpclcck a Jamboreen. 

• 
Elkls:ült a cacrk~sa:rcp6Lk Doneó ti

pusú gvakorlo vitorlÁzó gtpc, mclynck a 
berepti!~~e már mcgttrtlnt. . ' 

H•rom crr•~ra rajrepGié•t Yétcltck 
c:acrkeaarcpiilöink GödiiiOn. E1t cddie kel
fölcll rtp~J6k ·lehete lennek moodották. 

Jut. ll-tól !:ctdre mir Godoitaa c•i· 
nálják a n·1gr teljc·itményú Yitorláa6 rep6· 
16eepe~ kel a motoros Yontatúokat. Bcfcjc
létbu köze áll a • Karakán" on6 Yltor
lá&ó rtpulc g• p, mcly 11 oraa:ác Icpagyobit 
teljcli'mo!q·ü vitorlb6 ttpc Icu. 

A Sum&aál bányatclcpi c:tcrkéslck Zor
line lip111u rcp610eépct lpitcttek, amelvet a 
kiállitáaoo ia bcmutattak. 

• 
A már br11crclt J2.500 fm YÍIVCI:ttlk 

hálóa:at nyomá1 alatt Yaa. A vla:Yca:ct4khá
lóaat ki lett lt6YitYc é1 caatlako16 Yinc&c· 
t4kkcl bekapcsolták a1 Eeéu•trhb"t •• a 
k6uligi elemi irkol.ibaa clhclycacado k6r-

. laá1at i1. 
Aa artl&i kutakba bcucrcl"k a lll· 

nttyúkat ~~ &Iok kipróbál'•• folyamatban 
van. 

• 
Már a Jamborcc azépitia~n dolgo1aak 

• ahol 116kaéeca volt füvc.oltcttck, iay a 
Rá kOl· patak azelcin, továbbá bokroaltottak 
ia 1ok helyen. 

As Ar~na-tlr foldtribGnJcl kl11ca vaa
nak, aot azok fünaltl•c l• befcJca:odott. 

A Rcpül6-térhca vcact6 út lelJnea be• 
fcjca:Oclott, dc lrimtléa ctljáltól a Jóaláaker
mánylóaáe a fortalom clc11 laáratta, 

A fedett tribioOlt lplt41e úty aa Aráa 
mlnt a Sporlllren befeleliahel k01eledlk. ' 

A1 Gllctebáro• ko"onalal 11 kca:clc
ne~ klbontakolnl, a1 árualtó ltódáorok már 
ké11ek 1 k~u a f6beJ•rat k" uékelytcmp. 
lom·IIAotivumu tornya, 

TEIUESSZE LAPUNKAT! 
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MEGYEI !ts VÁROSI 

HIREK 
J.aalfji~ l ., ...... ~.t 

A ''ll vAsárt•ren, a metsr.Dntetett M'r· 
aes patak mellett, másfél htlzed óta disz
telenkedile ar. a barakhodAiy, amelyet a nagy 
14& · alkalll14val a nápsdmosal réuére tákol
tatott lissze a váro&épltésl kormányblzlolbág, 
E szlkséalakásokba - a szeaényda által 
kényszerlive - olyan fOidhllzraaadt csali
dok húzódtak be lassankévt, akik méa a 
mlndennapl kenyeret sem tudjék meakeresni 
e nehéz munkanélkOII viiAaban. 

13 ilyen szerencslitlen család van ez 
GlszedüiOfélben lfv~. eay tet6 alalll barak
bau. Most a aonlllnok jelenti, ;.hoay már a 
lelei• 1em ló az épületnek, mlndenOtt becsu
ror az es6. 

Mlnthoay •lY fillért sem érdemas kOl-: 
tenl erre, Itt az alkalom, hoay a fold lzlné
rGI az el legyen tDntetve, mert nemcsak a 
a krlükAn alu'l kOrnyezetével, tyukket•eceivel, 
dlunóóljalval stb. éktelenkedik, de lisztét
lan s erénlé&lelen ls. A ml 1zemOnk talán 
már valahnay me1nokta, azonuan eto csep
pet eem épOletei az Ideaenek (l ö u, akik 
napról•napra Orvendelei szép számmal jOn• 
uek a Matrába. 

Oa a barak elbontása nélkül a Méraes 
patak betOmba sem lehet telJe&, mert ott 
nary fOidlevAps, pltnlrozál V~IIZ.endö. A 
multkorábaa pedll mar a Méraes e szaka
szán ls elbelyezték a csatornacsOveket s a 
betOméi esr.lrOzOihet~ volna. 

A lebonta .. sal IllyidGben mlndenesetre 
tondoskodnl kell, e ne!fény, ln~~"-='" lakók· 
nak mb vArasi lakbban való elhelyezésé
r~l. Nemrét kapta vissza a váro& a lljnlt
bánya felszámolása folytán az éh~l.f,l..al mun
Uslakásokat. Ide volninak elhelyezend6k.
Oyonayoa rendtzése e'láltal ismét •IlY leplis
sei menne eiGre. 

•••• 
Az allapAn szabadaAgon. o,ollcsányl 

Imre alispán e hó 4-tGa 30-ikai, sz.abad
lilra ment. 

A tatarozál hitel klterjeszt~ae A 
kereskedelmi minlsztérlumnál nolláOdG La· 
kisépitiisi Állandó Bb.otllill utján nyerhelO 
tatarozás! hitel, mely eddil c&ak az elhanya
aolt bérházakra vonatkozott, a családi lakó· 
házakra ls ki lett terjes•tv~. A kölcsön, amit 
kapni lehet, a folyamodO é~l jOveddmének 
20 százallika erejeig terjedhet. A ftzet~:ndö 

kamat a Magyar Nemzeti Bank kaJnatlabA· 
nál 2 és fd 11Z1zalékkal magdsabb. A hitel 
en1edélyer.aet e hó 31-ig lehet kérni. Eten 
klterjeu•ésb~l folyólag a n:ndklvllli házadó
IRentuség ls IKényel nu t ö. 

Serttapeatla megyeazert : Et. a fer-
16'6 állati betegsé& l DU'!IIYI IKeD ~ok köz• 
Ifiében fellépett. I.&Y a IIYOng;Osl JárástJan 
a k0velker.6 llelyeken fordul e16 : Domoszló, 
Oroul, P.ata, Karácsond, Ludas, Vámosgyörk 
és Vili•D•k kOr.aé&ekben. Gjön"yoaou Ot 
ferlÖI.OII udvart lllillak. U,y IAtstlk, 1 vé
dl!ke&~ ojtas alkall•a•Aoánlk bZÜkbéK~ mé11 
nem mcnt be elé.&Né a IIOz.tudatba. 
.... .. z·· _ .... 

FIZESSEN ELO LAPUNKRA l 

IÜTRAVIDtlti HIRLAP a 

NYILTTÉR UJDO~SAGOK 
A IYIIniJIII kir. jArAst-lrlisátlol. 

B. 15130/9-1933. Szeaa61rf ldl\ Steiner Jenll Károly m. 
kir. állami rend&kapltiay nevét mlal~r.terl 
enaedéllyal .Koveer•-re viltor.titta. A Magyar Szent Korona Nev6ben l 

Ogyv6dgyllú.· ~~ ttrl Oayvfdl Ka
mara tati•l sr.ombaton ·vindoraytllél formá
jában kirindulist r.endntfk .. 

Dr. GAibory j6r.sef torvéayazélrl einO
kOt Dr. Cserbe B~la jérásblrósigl elnök kép-
viselte. •• 

A HunrarJában megtartott gylliésen 
Dr. Somogyi István .a t~le mrguokott kész
létlel Ismertette a sokat timadott Oayvédek 
mii helyzetét - O.r .. Erhich SAndor karna- • 
ral titkár gyöngyl\sl emlékei feldevenllé~e ! 
kapcsán, Bodon Jóurf gyl\ngyösl Ugyvéd l 
lró emlél.ére márvénytábla elállilisit kért!', 
Egyh határozatból eredő kéro~lemként kerlli 
a vároa polgármeatere el4 a szlp lOndolal 
.. eavalósltásra. Gyllés után a MAtraházá
nál tánaubéd volt. 

A tlaztasAg,rt Szalay István kocsis 
táninak, Szerz~ joz~tfnek tl\bbsznr ll'eg
tlllotta, hogy az O elkOIC~nitett fekvl!hel) éhez 
menjen, m~:rt Ú!CY gondolta, hogy társa csi
p~s állatUl nála ls otthont talalnak. Mlnt· 
hoay a figyelmeztetés nem használt, a vita 
hevében Szalay egy Yasvillaval támogatta 
érveit Szerar:Ot a kOrh.ázba k·ellett nállitini 
mert sérülése sulyos, - Szalay a tintasAi 
Iránti sr.eretet~vel védc:kt'Zell kihaiigalba 
során. 

Rottzul mery az Oz let. ö z v • j 
Kia lstv•nne ée liaasz Vilmos , 
ve,yeskereel..edOk kc5zött a ne
his O.zlet1 viezonyok miatt 
r•1•n nagJ a haras. E h6 10- 1 

én este Ozv. Kis letvaooé! 
tiaáaz ezeiDe köd esy marék! 
papritát sa6rt. A rendoraes 1 

l 

vizesalJ a az esetet, hOlY i 
igazeágot tesyen a két ve- ! 

IYeskereskedO kösött, hogy 
az el nem adott paprikanak -
mért 1• kellet Maasa Vilmos 
szeme közé Iterülni. 

A flll~re1 csomagok nagy forgalma. 
t: p úgy m nl a ft .téres K> o •vot.al a fi lére& 
postal csumal,'ok SLill.tásd tS kO&k• d veliséli
nek Orv t n d. .\ I:}Öill!) Öbi pua t d1i vata l ed· 
d gi évi 2400 -2500-,•1 CSOIIIdtr.fUi!íllllll a 
mull ev ben a dupláJára emd:~<dcll, 1111 rt ;,z. 
50 százall'kos szil.ilási diJk~dvezméuy rnel 
lett slivesebben klliJc:nek KYDmolcsOt az 
emberek egymásaak, - mt!i aJándékba ls. 
E!ell eszme GyöngyOsr~l indu t ki A ftllt· 
res postacs~Jmalluillltb beve:r.etés't az it· 
tenl h1valal mosl eiGiéptdelt tlsz.tvlaell!je, 
Mer.el Albert kezdeményezle. A IYDmOICi· 
terme:~gazdAk la caak ellameréut lehetnek 
ez akció Iránt, JVert 1 hdybell na~tl gyll· 
mölc&placut ar. illY eladllltoll menny••él 11 
teherm~nlellli. 

AJÁNLJA 
LAPUNKAT 
BARÁTAINAK 

A tyODIYO&I kir. jirast:.lrlilil mlnl bOn
teta blnSsár, ril(almazás vitalige miatt alj, 
Medve jános ellea Inditot bllnD1yben nyil· 
vinos tárl(yalál alapjáll melfhoztl l kOvetker.O 

It' lelet: 
Ifi. Medve jános (kula) vádlott 51 'ves, 

rk. vallású, '.'árusgyOrkl ulll. és lakol, nl!s, 
D) ug. mav. véltókuelő, katona volt, Ir, olvas. 
kisblrtukos, blln01 aa 1914: Xll. tc. l §-iba 
OlkOz6 rA1almar.ás vétsél(ében. 

Ez4rt a biróda ifj. Medve jáno& (knla) 
Yádlollat az 1928 : X tc. 4-6 §·a alApjan 
200 (Kettouaz) Pengő pénzhllntetésre iteli. 

A ptnz:büntetést beha)lhalatlansál(a ese
tfre az 1928: X. tc 8. 9. 10. §-al alap,an 
6 (Öt) penaOnként egy napot azáanitva 40 
(Ne1Jven) napi futházra kdl átváltoztatni. 

A péntbOotetést az H~let ju&er6re emel
kedélétOl azámilo1t 15 nap alatt kell vfgrc
hajtás terh.vel az atadolt eaekirlap utján mtK· 
fizetni. 

A vadloti a Bp. 489. §·a Irtelmében 
köteles az addii fdmerlllt -P-f, valamint 
az ez. után felmerülő bllnllllyi kOlitiéget az 
illamkincstárna;; meatériteni. 

KOttles a vádlott a Bp . .C89 §·a értel
liliibeo Belánszki József ulivetkezeli célve· 
r.eto, vámosayOrki lakosnak 32 P. tleyvédi, 
10 P. utánjArAII, 13 P. 40 t. btlyelköltataet 
611 6 P. tanudijat az ilflet joaer6re emelke
désétől szarnitott 15 n1p alan véareh1jtAs 
terhevel megfizetui Or. fuhrer 1 ál KYOnayOai 
lll)'véd ker.eihez. 

Köteles a vádluli u 1914: XLI tc. 28 
§·• értdml!ben alulmazandó 1914: XIV. tc. 
44. §·inak 2. J, és utolsó bekutil!se ala,
jao ezt az itc!le1et Indokahal tiylltl e11ész 
terjeddméOtll, de a riaalmazO kilételeknek 
az. ittletben fo11lall lder.etwi kihaliyisávll. a 
GyOnayosou me11ielen6 .NU t• avideill Hrrlap• 
clmll heu lapban, IIJAI kO.toégl!o, aa Itélet 
jowerörw enh:lktdé.étöl uarmtoll 30 nap illan 
a lOtvényes kOve•krzmeuyrk t rh.ve:l kOné· 
tenni 1 annak megr01téoJid a birósa11nál ell) 
lapp"dnnnyal u. neu hllláridö alatt iwaz.olni. 

A.z IIKY\'édek diJa l 1ét·en a Bp. 485 
§-a alapJin Dr. fllhrtr Pal lC)'Iillg)O&i liKY
ved Jé .• zéJe B~:lárruky Jóud fonv. vánJIJb· 
IIYilrkl lakossal 1;.embeu 32 P-1, Dr. Ebriich 
M,h;ily &Yű••!IYó~i Ü!I)'Véd rész.tre ifj Metiv~: 
já:oos (kul.) vadlotldl nemiJen 3:.1 P-t álla· 
p11 me1. 

Indokolás. 

A birólill 1f1 Medve jános tagadásával 
szemben a tirgydlásen kihaiJg.,tolt Söregi 
Boldlz.~Ar h Varga l~hán v. tnOrki l1kos 
trdektelen ldllUk réllbe:u e&ybtllanlz.ó, rész· 
ben eaymAst kieeés~irO vallornAaa alapjan 
blz•nyilva li lj a és ill)' t~ n) ként iltapltja ruew. 
holy Vimoslf)OrkOn, 1932. évi oktOber hO 
l5-fn ifj. Mcdv• janos vádlolt többek Jelen
Ilitében azt mondta Belénuky jóolef 16ma
linvádlonak : - - - 1 ezzel a vádlolt a 

f6ma1ánvidlórOI n b e.~n oly tényt allhull, 
amely nlósá1a. eletében a fömaKcin~•lolló 
e len bllnvidl eljárAi mel(indllásanak oka le
het és öt kOr.rntglleté.JJek ia tenné ki. 

A k1r. J~ria;birólá& Or. J~kab Lhzló 
budapesti l.rkos az ÜUILilloa .\laiiYar Tej-



n:lvetkeuti kGzpont, mlnt nGvetke:r.et cia:·1 
v~zd6j<', teljesen érdektelen tanú esküvel ls 
m~aer61ildl vallomaaa, valamint a:r. emlitett 
uo~etkntlnek a • Vimos11z01 k Tejs:r.Gvelke· 
z~:1"·he& Ul32 nnve111bu 3-i keltilel intéuli 
1 az irat .. klloz x alatt Ciiitolt eredeti levil
b~:n foglaltak alaprin mt"lállapilja, hG&Y Dr. 
Jakab L'1zló tanú, m1nt a:r. említell szGvel• 
keztl cégwzetllje, a:r. x alatt csatolt eredeli 
levélben emlitell revlzlót 1932 évi októberl:ó 
5-én Vámos&yörkOn fuganato•ilolla 1 e revl
zió uay a VamoagyOrki TcJs:r.övetkuct lgaz
a:atósaaát, mmt u il(azgatósá&nak llllyveu
lé&&el me&bitoll la&Jiil, vag~ is Belanuky Jó· 
nel azGv~:tke:r.eti cé&vezetöl lt'IJesen i&azolla 
a klliOnö.en i~eazolta azt hOKY B~:linszky 
Jóuel hnv. - - -. Mt'&állapu1a tovabtá 
mtc11 azt is, hoa:y - - -. 

V aJiuiiiJik a Sőre1i !3 old izsá r és Varga 
István tanu állal 1.1zonyo ou f~:ntebh It ill 
cselekménye az o91-i: Xi..l. tc. l §-iban 
meahaláru&Oll rá&ahnazas vt!t.é11ének lény• 
alladeki alkatelem~:il teiresen kimtril:. 

Ezért tumtellel arra ls, llogy bcsdmi
láit va11y bU!aldhetG.eget kiziró ok fenn nem 

MA TRA VIDtiCI HIRLAP 

11 liilet kGzz, .. telét elrendeli a e tekintet
ben a vidioltat semmitile ktfotboláll Jol 
nem Illeti ~e1, de elfoaadható Indokot a vé· 
d6 nem la ho&oH fel arra, holY mlfrt éppen 
a vádlott i nem a measirJell a elégtételre 
jogosult 16maa:ánvádló "lélván&ágátiak 111ea· 
felel6en téteaHtl kla:r.ll a vádlott ellen hozott 
bioidG ilélet. 

Vltl6 annak • bltonyiláaára, hogy Dr 
jakab Us:r.ló mJal kijelentéseket telt a kOz· 
IIYOit'aea, a. ho1y a1 ig zga·óság~ttal ea ideill 
oem kOzöllék,- - Kis Lajos, Medve László, 
Habán Ferenc és Medve János tanuk kl· 
halla:~ tását Urte, a biró•áa:azonban ezt nem 
rendelle e , mert a tényállás a fentiek ue-
1 ini tlszt~zva van a e tanúk á hal bizonyit. nl 
kl.ánt kOtOimén)ek e bOnletti per eldöntése 
sz.empont ából ltnyeatelenelt, 

Az ik let PJiyéb rendelkezései az Idézett 
lOrvénysza · Bizokon alapulnak 

Oy011K)Os, 1933. áprtlis 21. 
Dr. Huaay Péter 1. k. kir. járásblró. 

A kiadmány hiteléUl : 
Kereszteasy Pál s. k. kiéd~. .... 

1933 lullu ll 

lndokol.ta: 
A kir. lörvin,sdk a kir. járáablróa.tt 

ll"wtébea me1iltipito!t ttayAilást az ott lel• 
ho:r.l tt bl:r.onyllélcok alapfán val~ nak foradta el. 

E tényállb alapulvétele mellett a kir. 
jirbblróaág helyeeeg illapltotta. mr1 a vid· 
tolt bOnllsdgét, torvenysierOen mlnlsltette 
a vád tárayává lett bOncselekményt é1 a 
vádlolt bllntetésllt a ll. Bn. 4. §-ának c•l· 
s:r.e. O alkalmazásával uabta kl s:r.abadsáa:· 
veszt,•s bDo te·és be!yell ptlnzbOntelésben, l• 

melynek mérvét az; Imént hlvatko:r.ott torvény· 
szakaszban kiemeit szempontok fJgy :lembe
vélelévd és a fennforgó enyh·tG, valamint a 
sulyoshiló k!!rOimények kellő mérlegelésével 
megfeleiti összegben állapltotta noea:. 

A l Ontdés kiszabása tekintetébell most 
kiemdt adatokból vla:r.onl a:r. 11 kOvet~e:r.lk, 

hogy a V l dG rés:r.ér61 a Btk. 92. §·ának nem 
al~almazása miatt bejelen•ett fellebbezésnek 
torvényes alapja nlnca. 

toru&, a oved;.t az ilrra JOllObUli kellG Időbeo Az tlrl kir. 
emeile me&. a birosa11 a válliolt bOnOliéKéi 
a rendeokt:l.Ö részben irtak uerint meaálla· 
pitotta • vidioltat az ott h • vatko:r.olt tGrvény

törvénysztlk, minl fellebbe:r.ési 
·bontct6 blró~áa. 

Ugyanigy nem alapos ammiatti felleb· 
bezése sem a védGnek, mert a kir. járitobl· 
róság az itéletnek a .Milrevldékf Hlrlap• 
clmO id6szakl lapban leendG kGzzélételét 
rendelte el, merl e t kintetben a biróság a 
S1. 43 §-énak :z. bekeidése értelmében min
den mra:kGIOIIsél nélkOl belátisa nertut 
rtndelkezlk. 

JIIkaa:r. alapján melbllnlelte. 
A bOntelél kistabbánél a birólég a 

vidlo.t családi iilarotit, hOKY töiJl> KYerme
ke van, mint enyhiiG kOrOiményi vette l1gye· 
!embe, ellenben bOoletdt eitléletél sulyosbiló 
kOrOiménykent ltkinlelle. 

A vAdloU mir.l vasuli nyugdijas D) ug
dljban részeaOI, tObb mint 16 kateszttri hold 
földje, 11azdasáa:i leluerelése 1 azookivOl 
lláaa ia van, 1 me11jelen~se ulán la iléive 
rendezett vagyoni viszonyok kOzOII él. 

A birósíK a lentiek alap;án a s:r.abad
aigvesztéa bOnletlis mellGdsévd a:r.érl aikal
mazoli sulyasabb pénzbOntetést, rnert úgy 
találla, hOKY meafeleiGen nlyos pénzbUnte· 
lés alkalma:r.áshal a :vádlollat llppen úgy, 
vagy ~rzékenyebben lehet mea:bOnletnl a Gt 
Ujabb biiucbelekmény 'lkOvetés~tGI éppen 
ú~y. va11y hatályosabban lehel visszatartani, 
miait a ..:~elekm~nnyel arányban álló s:r.abad· 
ságvesztés bOntelés alkalmalbivat 

A védG állal a fmv. rés:r.ére fels:r.áml
toll tO P. ulánjárásl é1 ll P 40 f, bélye1· 
kOltség miall tell k1foKást, minl a· ap1a1ant, 
figyelmen kivül hagy a·a blródg, mert fmv. 
~boen az Onben hirum&:r.or jbll Vámos• 
KYörkrGI Gyön~yösre s Igy az aliala felszá
mitoll l O p, utánjál ás i költséget jogosan kO
vdt~lheti a vádlollól, annál is inkább, rnert 
a lliróbáll a v1p~ki fdek részére mlndig 10 
P. u lá n járisi kOIIs•'llel szokull meKállapllani, 
ha at Ogy tárgyalá,ra ·kel Ul s azon a vidéki 
t d ek reszt ve>znek, továbbá merla fömal{án· 
vádló állal felszámitoll 13 P. 40 f. béiyeg· 
költséK az iratokun felragaszloti b~ly•·a:ek 
alakjában valóban f~: merU;I, minl készkladb. 

A véd6 klfo~eáaolla azt, hogy a biró· 
aáK az itéletet a .Matravidékl Hirlap••bao 
tételle közzé, 1 e helyett a .OyGna:yOsl UJ
viláa•-ban kérle a kGzzététel elrendeléaét. 

A blrósál( ezt a kifol!ásl, Illetve kérel• 
mel arowgta1adta, merl az 1914: XLI. tc. 27. 
§-a értdmében meafeleiGen alkalma:r.andó 
1914: XIV. tc. l bek. alapján a biróság ha· 
táruzza mea: a:r.l a belföldi lapot, amelyben 

Bf. 1753-1933/11 szám. 

A Magyar Szent Korona Nevében! 
A:r. earl kir, tGrvényszék, mint ldlebb

vitell bUnteiGlllrós•a ráa:atmazb ,f·sts~re ml· 
att Ifj. Medve jános ellen Irtlllolt bUnO~ryel 
amelyben a RYGnrJial kir. járbttlrós~J( 193J 
évi áprili& 21. napján B. 15~30/1932·9 sz. 
alatt itéletet hozott, a vádlott és véd6je rtl. 
sz éről a blnOssér m1 Kállapilisa, e:r.enki\0 l 
védG réto74r61. a 81~. 92. §-énak mm·atkal
mazása, a .Mátravldéki Hlrlap• clmQ lapban 
való hirlapi kGzzététel tlrend, lé~e, végül a 
törvénykezési ili.::l,knek 13 P 40 fillérben 
tartént megállapilisa miatt használt és Irás
ban nem indokolt fellebbezés következtében 
mea:tarloll nyilvános tirg alison vizsgálat 
alá vette és meghozta a következG 

• l t é '1 e t e l : 
A kir. fbrvénysdk a kir. jirbbirósál( 

lléletl!nek nem felftbbezett rénét a Bp. 387. 
§-ának 1. bekezdése (Bp. 555. §·a) érlel· 
mébt n nem •rlnli, fellebbezett részét pedig 
a Bp. 554. §-ának 2. be• ezdése alapjin 
helybenhal(yja. 

Ifj, Mt>dve Ji nos (kul~) vádlolt kötelea 
a Bp. 480 § a értelmében 34 (Harmincnégy) 
P fellebtwlieli kOlt· éget Btlánszky jó:r.sef f6· 
magén,·ádlónak 15 nap alatt véarehajtál ter· 
hé\ e: megfiLein i. 

A kir. torvényszl!k 11 itéletet a Bp. 
108. §-Anak 2. bek~zdést t!rlelmében a vád
lott l!!llrbbvaló hatóságával kO!Oinl rendeli. 

VéKUI alapJalan a 11éd6nek a 13 P 40 
folltlr lörvtln~·kezési ilieték megállapitha ml· 
ali hejd~:I~J:t~lt fellebbe:r.ése la, mert az el
sGfokú e'Jiiras során valdban 13 P 40 fillér 
lörvt' nykH: si i.let~k merOII fel és rovatolt 
le a f.i n J~CA.1vádló rl'uér61 bélyerieuekben. 

F. el< al tpián a kir. járásblr61ia:ltélete 
helylJeuhagyandó vt It. 

A hiróság a véJG által kért további 
bizonyi:á.l a Bp. 393. §. 3. bekezdiatlnek 1 
pontja alapj~n mellőztr, mert a tényállá~ kl· 
derítés·.· ~zcnlpontjából további bl:r.unyltásra 
semrr.i 1cl<intctben nincs s:r.Oir~é1. 

Az il~ et egyéb rendelkezése a:r. idézett 
IOrvérp·~za';a·zon alapszik. 

Ea,·r, 1933. roájus 10. 

Gálbory Jó:r.sef •· k. kir. tGrvaz. elnGk, 
a bit. elnöke. Dr. lroregh Lajos a. k. kir. 
10rv1z.. biró, eiGadó. Dr. Szabó Ignác a. k. 
kir. tOrv11.. bit!S. 

A kiadmány hiteléUl : Papp Mtlszt. .... 
A gyöngyG•I kir járbblró•'l· 

B. 15530/1932/11 sz. 
Ezen 11. fok O Itélet folytán a B. 15530/ 

l 932/9 az. Itélet jogerGs és végrehajtható. 

GyGngyOs, 1933 május hó 27. 
Dr. Hugai Péter s, k. kir. jblró 

A kiadmány ItileléDI : 
Keruzt~say Pil s. k. kiadt\ 

l «e=> lit Fl~r§rGEiillD§?I'l-liEJ 

~Apolló Mozgó~ 

~ "Szel;~~di.ki"~~;~;ony" ~ 
l t aiiE]I A llJaGI l ll FI[)SJh Fal 

Nyomatott a Kultur-nyomd.tban, Oyonu01Gn. Nyomdavezet6 : Sima Dbld 
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