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MÁ TRA VI DÉK l HIRLAP 
Tarsadalmi, széplrodalmi, tanDgJ-népnavBiési, iparDgJI á gazdaségi hatllcp. -- Mag)alanik miodan hétan, szombaton 

~ lzerkeszt6s~g ~~kiadóhivatal: ~ 
Gyónty6a, W 1.chott Sándor-utca 
18. nám, hová a lap sull~mi ré
nére vonatkoz 6 közlcmtnvck, elö-l fizetések,hirdetéai dijak küldendök - . 

KAPHATÓ MlNDE.N DOHÁNYTÓZSDÉBEN ~ -~· * :.CC * Előfizetési árak: 
Egész évre 8•- peagö, félévre 4•-

FELELÖS SZERKESZTÖ ÉS KIADÓ : pengö. Egves szam ár1. It~ fillér. 
Hirdetési dijak előre lízdendök, 

DR. KOSSA LAJOS ÜGYVÉD - Ny.tttir soronkint J·- pengő -·-- ~· 

Adjatok, adjatok •.. 
A világ minden táján ott voltak. 

Miközben magc~sra tartva a három· 
azinü nemzeti lobogót, oroszlanokként 
harcoltak, nem kérdeztek, hogy lesz-c 
trte jutalom. 

Nem kértek semmit akkor sem, 
amikor megrokkanva, legnagyobb kin
csükct, testi épségüket: szemel, lábatr 
kezet ott hagytak áldozatu', izzó ha
zaszerctetük oltárán. 

Madonnás zaszlójukhoz kérnek 
mostl 

Van-c olyan gyöngyösi b ma
gyar, ki ne sietne utolsó fillérjét oda- l 
adni a nemes celr~ azoknak, -akik 
az épen ts serteilenül maraciottak he
lyett is ontották virüket? l 

Adjatok, - adjatok ll 

• 
A hadirokkanlak megkezdték a 

z!szlószegckre való gyüjtést. A mód, 
ahogyan ezt csin.lják Gyöngyösön e
gészen szokatlan. Minden eddigi gyűj
tésnél azt láttuk, hogy elövuznelt 150· 
200 embert s mindig ugyanazt a IS0-
200 embert, akik - úgy l~tszik: -
nyilván vannalot tutva, mint olyanok• J 

akik nem Zárkóznak cl barminö ne
mes célra vc~ ló adakolás elöl, T ermé
szctes, hogy ezek az emberek lassacs
kán megunjak a SZ<izféle eimen való 
adakozá::~!. A hadirokkantak azonban 
az egész gyöngyöl>i tarudalomhoz 
fordulnak, de senkilől sem kérnek ere
jüket meghal .. dó hozzájarulást, kerül
ni akarnak minden visszás érzés ki
vallására alkalmas akciót. Mindenki
töl kérnek, de csak oly összeget, me· 
lyct az illető megerölleles nélkül és 
szivb61 tud adni. 

A gyűjtési akció mostmár teljes 
erővel megindult. Mindenkittil kérnek, 
de senkit sem terhelnek. 

• 
Öszintén megvalljuk, féltünk et

tól a gyüjtéstöl, filtettük a hadirok
kantak nimbusat. !\lines veszedelme
sebb, mint az erkölcsi értéknek apró
pénzre: v.~ ló felv!ltása. S ha mégis rá
kerül a sor, hogy a magas erkölcsi 
alapen álló eszmét gazdasagilag kell 
alatamasztani, nagy tapiotatra van 
szükség, bogy maga az eszme ne szen
vedjen. Ötömmcl állapitjuk meg, hon 
a hadirokkantak megtaláltak a helyes 
utat. Egy egyesület, mely teljesen ma
gára hagyatva, tulnyo!llÓ nagy resz
ben szegény tagjainú hozzájáriasára 
utalva, anyagiakat igényiö eszmét akar 
keresztülvinni, nem térhet ki a társa
clalom áldozatkészségének igénybeví
tele elöl, de nagy baj, ha mindig a
zoktól és !llindig erejükön felül köve
telnek. 

A hadirokkantak minden~ ítól kér
nek, de mindenkitöl csak annyit, a
mennyit anyagi erejéhez képest adni 
tud s amennyil szivesen ad. Nekik J 

nem kell a kelletlenü1, fogcsikorgatva 
odanyujtott pénz, öket megörvendez
teli a szegtoy cm ber 10 fillérje, me rt 
ebben is az iraniuk való szerelet meg
nyílvanulását latják és ölt nem a pénz
re, hanem a szereleire pályázuak s mi , 
meg vagyunk róla gyözödve, hogy 
az út, melyet ök a szivek felé va!asz
tollak, anyagilag is eredménnyel fog 
jarni, de akar jar anyagi eredménnyel, 
akar nem: ez a gyüjtés nemhogy meg
tépázná, hanem megarósiti azt a nagy. 
rabecsülbt, amely nekik minden be
csületes magyar embertől kijár. 

mennyit adott, hanem, hogy milyen 
, jószivvel adták, Olyan szivesen-e, mint 
' amily készséR'gel és önfeialdozóan tel

jesitették azt a kötelességet, mit tőlük 
a Haza kivant. 

Hisszük, hogy Gyöngyös magyar 
érzésű tarsadalmanai nem kell nekik 
sebeikre hivatkozni, megértö lélekkel 
járul mindenki annak a zászlónak a 
költsegéhez, amely alatt azok: vonul
nak fel, kiknek szíve mindég a Ha
záért dobogol és ma is dobog. 

Adjatok, adjatok ll 

Ff\LÓCDERES 
• o\dtuk a terllletet olcsón - az ét ki· 

ttrmelt fáJá l ingyen." 
Mt!i mást ia! A villany lívvezetékét ! 

Csak csf!k61y harmine s néhár.y ezer pe11gő 
i. té kben. 

n~ ezen többieire való emlékezés so
rán is azt mondjuk, hogy az .elbánáshoz: 
semmi közUnk"l 

Mindazt nem vonakodva, jól megfon
tollan - mondjuk ki: slivesen adtuk. 

Mert: .m"jd a placunk, kercakedőink, 
iparosaink keresni fognak. • 

B!iSlkék is vagyunk a Ritz-szedi Ké
kes sz á i lóra. 

Csak a két - köleleu~gét pontosan 
teljesitö - állatorvos jötl reá valamire. 

Nem akartunk hinni fületnkn~k. de ket
ten is állitották, sőt hivatalosan ls felléplPk. 

Követelltlk, hogy a Pestról szállitott 
húst mutassák be nálunk is állatorvosi vizs
fálatr~. 

MerjOk hinni, hogy az .átszállilás" c~ak 
átmentli jelle~:ü volt b a kél orvos fellépése 
n~tmcsak egeszséi(Ujlyi S/empuntokat fog 
szoll{ilni, hanem azt is ~redmolnyezi, hogy 
a h11lyi piac valamit v;ssLakap a várus által 
nyujloti kedczményekböl. 

Csak egy na~yo11 keveseL 
Ho~ey a szálló pincél az első beren

dezkedés során - más vidék boraival telt 
me1? ! .•. Majd elloly ! 

Borból ls egy keveset. 
Mikor 1 város nagy áiJozatot hozott 

- tess~k talán összeszámolni - azt tartotta 
uem tl6tt, holl(y az Idegen- és piacforgaom 
lakóinak il jövedelmet jelent. 

A gyüjttst a közhivatalokban 
kezdték meg s mindenútt hangsulyoz
tak a hivataifönökök clc'itt, hogy gyüj
tésük senkirc se legyen teher, csak 
szivescn adott hozzájárulásu tartanak 
szamot, dc kivánságuk, hogy minden
ki, hacsak nehány fillérrel is, J•ruljon 
hozza z.lszlójúkhoz, 

A nagyrabecsülés és a szerctc:t 
fillérjeinek kell halomba gyűini akkor, 
amikor a hadirokkantak kérnek egy 
szent és nemes célra: Madonnás zász
lójukra. 

Nem azt foria\c n!zni, hogy ki 

N~m KDndolnánk, hogy aki .szatlóre
mekbe öltözve jó márkáji autón érke~ik a 
Kékesre", a kiszálláskor reverzális! kövel el
ne, hoay neki csak P11trrJL Hid/litott hús 
szabad tálalni. 
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Ennyire azonhan a Ktlkes azá:ló sem : 
.R.tt, Hu•111árla vawy Gell.:rt • 

Amiolyen hú.hdtő kamrát az állatorvo
sok talállaK, - 11bl>a a IIY!!nii)Oa.l húa la 
m·wteszi. 

laaza van annak a városi képvlselőnek, 
aki azt rnondo•td: nem számokal akar hal• 
Jani, hol(y ennyit kap a IIYÖnl(yösi piac, -

h·•nem kln•utatolst azrrl'lne lé!AI, hogy Idtől 
- mlt, mennylért vé· érolrak? l 

A k~t 611alorvos f, ll~pése Ullelnst'g 
volt - méals elismertist lrdemet. 

Közérdekből adtuk klhr. ll 
Tesa•k a 1 y O n g y o s l piacol 

támog~tnll 
Nem érdemeljOk l? ......... --········-··----··--··--············---... 

ACTIO CATHOLicA EGYHÁZKÖZSÉGI 
KULTURÁIJSSZAKOSZTÁLYÁNAK FELADATA 

1 kaloflkus és n~tnztli SZ< Jl~mQ né. ll'dvl'(é~ l zász'ó:u~al megéJdjuk, dij~kal adunk l kl
éS népneveltls utján közkinccsé tenni m nd- osztunk s a ~porLsapai•JkPI e11yházl naneré
azokat a szellemi é:; er. Olc>i javakat, melyt·k- lytken felvo nultai)Uk. 
nek birtokában n•'pDnk öntndatos, lstennek 5. Na11v f.I!Y .. met ~rll foral'anl a ntlp 
4s a Hazának hasznos polgárai, ma~ruknak olva~rw\n aira i·, Kh. 2l00 u._;pköuyvtár v11n 
és családjuknak okos irányitól és gondvisc- kint Ll va~ t•n, e11~k t kOlönös gonddal kell 
lől lehelnek. revitlt·áln', a nt p le' ki elmétyO!éslt uol~o:á 6 

1. Evégből az egyházközség veZPtősé- iskola', er,n·leli kön~vtárakat a ~önyvkiadók 
ae, lelkipásztor, hel)i és kOrny~k ell értelmi- raklára•hól, antikvllriumokhól tls könyv11yDj· 
11é1 kapcsolódjék be az IskolánkivUli n~pn.d- t~sekMI i1n·ekez1Unk fe.ilenlenl "kiolvaso11 
velisi munkába, h•,gy a hoss11Í és kevéssé UJS1f10kBI és fotyó•ratokat az o'vasókörök t's 
elfoglalt téli idősnk ne rombolólag, hanem 111ylelt!k részére kt'rJUk és ad uk át és mln
ellenkezOitg hasznosa:~ muljon et a közsig lll'n héten egy-két alkalommal legyen va'aki. 
fdell. A kullurális szakosztály jó előre dol- aki a világ es 'ményefl, fdmerU'ó prollt!máll 
10zza ki az országos, v. gy egyházmegyri hiteh·l, erkölc~ l. nemzrli és szoclélls szem
~ özpont utasitásainak megfd~IOeu a téli elő· pontból kifo~:ástalan bd ll itbban hm<'rteti 
adási programot, hogy a kort mozgat6 ké.r- mrg a nt'ppel az ujságok alap1•n. 
d~sekrOI a hiveu mhrden n!leKe katol•kus 6. Kllönös gondja van a szakosztály
szellemil alapos tájé~oz:tatbl nyerhessen. - nak arra, ho1y a község n~pháza, olvasó
f!Ltol a rnunkától remélJOk a katolikus ön- köre, gazdakör~ mi!gt•iz:h~tó, kalollkus szel
tudat felébredését és az elpogéinyosodoll köz- len.tl veulés alá kerUljön s ha ilye~1 egye
gondulkodás katoliku& szellemd megujhodá- aület m~g nem volna, annak léle5ilésére kel
sot. Mutassuk be a népnek, hOIIY a fehne- 10 idOben megteszi az: előkészOtrteket. 
rdlő világnézeti, közéletl, gazdalAgi kérdé- 7. A 'ku· turálls szakosztály hivatha a 
sekben hogyan gondolkozik a katollkus A· község cslnositi\sa. A t~rnplom környékének 
nyasz:entel(yházzal ewyOttérző, annak tanai és lsten hátához. méltó rende11!se, 11. iskola ud
tOrv.nyel szerinl éiO ember, s hogy 110ndol- varának és kOrnyékének nevelO hatásí kar
korlik ~~ cse:ekszik a nem katollkus, a libe- bantartása, a temetök kell)'d~tes rendjdnek 
rális, a szocialdemokrata és egyéb világn6- 1undozása,a népvisdel mewőrzésl', sőt egye· 
zetl ember. Ilyen elOadások tartására, espe- aek lakásainak drága pénzen vett izléstelen 
resi kerUJelenkint lehetőleg egyöntetden és a képekkel való eléktelenltése ello-n is csendra 
helyt körOimények és problémákra ftgyelem- barcol Indithal s f~lhasznál mlnden klnálko
md összeállitoll terv előzetes közlésemellett zó alkalmat a néph!lek iaazi md~észi szép 
tanacsus lde&enből, esetleg a közell város- iránti érzékének fejleutésére, 
ból előadót hlvol és a;. összej6vetell a köz· 8. A kullurálls szakoutily kisérje fl
ség fiatalságának, wyermekelnek ének és ze- gyelemmel a község tcrlllctén, vagy a kOlle
nekarának szerepelteté~ével vonzóbbá tenni. : rUieleken lévő n~m katoli~us jellewd iskolák 

2 Az ifJU&agi és leventeegyésOlet fe- il vctlláserkOicsös nevelO munkáját ls. Tartsa 
1.y11mezett uervezelét a téli Időben a kato· • számon a más jetLgd isko!ái>a jaró r. kat. 
likéa és nemzell szellemd nevelés és okta- ' tanufók szamát és s:r.ámarán)ál, a tanítók 
tás érd.:kébem be kell vonni az IskolánkivUli ! vallá~>ál 5 a IJa.;znált t .. nkOuyveket. S ha 
népnevelOi munkába. ! enn 11 tértn a katollkus érdekek sérelmét 

3. Mdkedvelő előadások és Onnepély.k l tapaszlalná, ut u E11yház:mellyel Központt 
reudezé&e rendesen mély benyomá~ l haiY· l laoácsoak, vagy az Egyházmegy• i Hatóság
nak a lelkeken. Fontos, hogy a lelklpászror nak hozza tu.Jombára. l"ye~ezzen a község
at ilyen Oun~pst'l§ek és előadások alkalmá- be,j állami, köl.~égi, érdekclls<·gi vagy iro. 
\al nemcsak puula szemléiO le11yen, hanern daltui iskolákl>a a SLenl István Társulat ál
mindtn alkalommal tartson rövid záról>eszé- tal kiaduti könyvekd bevctellerni. Más val
úl!l, lllillyben a sz. pre, jóra buzdilas melldl lá~ ú Iskolák rk. wyermtkeinek hitoktatá&ában 
u előadás erkölcsi tanuhél(ail ls roazltl. a ldll.lpásztort &l'gileni, e célra alkalmas he-

4. A kulturális szakosztály törekedjék Jyiséget biztositani, a gyermekeket hiltanl és 
a knuél( érzdemvilágának nemesitése érde· imádsáaus könyvekl.al ellát.JI szlntén a kul
kében dalkör, lfjusál(l, esetleg leventezene· turálls szaktutily hivatása. 
a ar, sportkOr léteallésére, litelve annak er• 
kOlesi éa aoya11 t.mol(atására. liftkezzék a 
azakosztály a mel(levő e1yesOietekbe arra 
való mel(blzható emberekel befolyáshoz jut
tatni, mert a sport lOmegekel moz1at 1 kelle\ 
irányltúsal a tömegcket jólráayba la lehet 
vezetni. Vallásos érzést éa Ontudatot kelt a 
sportolók lelkében, ha pl. naryobb versenye· 
ket, mért.6:r.éaeket Istentlaztelt ttel kezdlnk, 

KÉRELEM 
Pelk•rjllk vid•ki e16fi

set01nket, hOlY as elOfise
t••i dijakat beknldeni ••1-
veakedJeaek. 

MEGYEI ÉS VÁROSI 

HIR EK 
l varasi muzsum bGuit~sB 
Febtr meuelt p cin v 11oba • a d rosi 

muze:m be:yistae A varo•haza kapuja alatt 
egy c dugott zugolyban nn. l11u hogy a
nya~ra scm 10k, - sajnos - elftr eay lyuk· 
ban i•. Csak azt csodaljuk, hop mig mé1 
varosbotn nag~ on megbtcsú:ik a muzcumi 
megőrzésre érdemes taral·ak .. t, addia nAlunk 
azokat hagyták a nagy tüz elötti muzcum
ból ucthordani. 

Eli•merjük, hogy a tuz uUa eayctlcn 
szálloda nélkül maro~dt városunkban saiik•é
aes volt hatósaai tamogalással ideiglenn 
mc~ruálló és vendtglöhclyröl i;Ondoakodní 
1 igy került a uinlea ICI!aett, dc be oem 
ég dl .Norma· ifkola · helye re, iilctvc épülc
tebe vendt!alö, ahol cddii a muzcum volt. 
C1ak oem kelJett VO~Da hagvai, hogy az Olt 
gonddal renduett t!s órzött t.uavak.t, mir.t 
lim-lomot, szekérre rakják és torony al6, 
padlásra, ft!lucrbc ut!tbordják. 

Most ismt!t Ic volna téve a v muae· 
umnak a maaja, hoay abból fe,lódjtk. Csak 
az a baj, hogy •ok értékes tiraY• ami e•
dia mea volt, clkatlódolt a hb utáa, ami 
pedig még muuumi becsü mea van, aem 
azolráltatjak be az illetólr., akiknek ilyea 
birtokukban vaa, Pcdia a tulajdoajoaról scm 
kell lemondaoiok, ba acm akarnak, ott mcJ• 
órzík számukra t!s ku.turália mi111íó ia tel• 
je~itcoek vele, mcrt polaártar•aiknak k6a
ucmltrc teszik W. 

Aa egyazobás kis muzeum . moat m1!1 
eay kis saobál kap, tehát már nem Icsa 
olyaa árva. Helyn Yolaa, honba ell Pász
tor Iózscf gimnáziumi tanár emlt!kt!re, aki 
rt!gl6szcucl oly asereteltcl é1 honáértéssci 
foglalkozoli 1 aki csak oem rét hunyt el, 
.P.\azter szobá"-oak aeveznt!k cl 1 rcodca
at!k be. Ebbe ltllooayára merlehetae aza
rezal tibb mütárpat az alhuayt haryatéká· 
bot. Nevezett az Oruá1o• Me emlékek Na n· 
billfllláJáaak Íl hesazú éveken át aciemel 
taJja volt 1 Gy6aay6s és vidéke, járása é1 
közscaci Yáraiaak, rcalséreioek fclkutat&lá· 
val, meairásával Ci&knem egésa életta át 
foJlalkozott. A auae•m Iránt la oaay l!r
del6déssel viseltetett 1 ltlaotta6aéoak la taaja 
velt. Arcképének elat .. rbaa helyet kell ott 
fealalola, amely ulatéa me1 vaa haayaté
kalllaa. 

A váro• a m .. eum fcaotarUúhoa I!'Yf 
200 peoa6vd járul boaaá. Nem aap 6q
IZCf, de a mai aehéa aaadasáal vbaoayok 
rncilett ez is valámi. Aeoollao, hogyha a 
muzcum ezen alkalmi klzatszitésébca mé1 
nagyobb áldolatra ls vaa szükség, cttölsem 
azabad visszariadni. 

A t polaá~táraakhoa pedig azoa kl!r6 
u6t iatéuük, hoay ha olyaa t6rr)r61 tucl-· 
aak, vaay vaa birtokukbaa, amely muae•ml 
mer6raéue alkalmaa, lliveelrecljeaek ••• ... 
tlsateleocl6 Guba Pél muaeuml laaaaatóaak 
bajeleatcai, ••lJ rcoclclkcaéHrc ltHiájtaal. .... 

A temetOutak readbehozatala. Kl· 
IOnoa~n a:r. al&6virosl, uayneveutt Baritok 
temet6ja az, amelyik az utak szempontjából 
la el van hiBYIIOiva.- A mult alkalommal 
mir a&6vitatt0k a hlinyz6 temet66rhbat, 
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ezuttal pedig az 11ta~ jókarhantartá~ára hiv· 
Juk fel a figyelmet Han1ar elmulik a későn 
illU nyár, mlndtárt Itt lesz az esős saras 
évnak, az ősz s m~gint meJifl!ne,kiOnk a 
temotől sárban, M st még Mlndenszentek 
elOtt, amidin az eaész város lakosiágát ki
viszi a slrokhoz, van Idő az utak mt1csin61· 
tatásához, Ne késsUnk tehát vele, 

Utolajozlls, Orámmel állapltjuk meg, 
hogy t(lyes utréueknek olajj:•! való l'•Jrt .la, 
nitása érdekében nálunk is leswek már va
lamit Lwhet, hogy ez m~& csak kiserlet, de 
ti11y gondoljuk, hoJ!y B~ne e11ye~ utszaka
szanak olajuzA~a mellett ~o:ontlohli kellene az 
uj Beale utca, a Hóstya ultának olajoddra 
is, mart IZ ort lebonyolódó na11y autóforaa
lom szinte lehetetlenné teszi nea1csak a Já
rást-kelés!, de még az ott laká.t la, Az ál
landó naay porlenger majdnem mtgöll 1z 
embert 

Ecy elhanyacolt templom, Nem a 
temploanbajárásra, az isll!mi~ztelet~~ !artá~~ra 
értjllk, hanem a templom kUisö kinézésére, 
A Szent Erzsébet lemplomr~l van szó, ut 
kOICinben úgy ls mindenki tudná, mert c.ak 
rá kell nézni a látja az: ember, hoay lilralmas 
elhanyaaoltsáaban van. V akolat alig takarja 
falait, s kOlOnösen toroAyablakai hu111~k már 
ki a nemtl)n'!dömség folytán. A .varus még 
a mult ivben el is határoLta, hogy reud<Je
hozatja, de edJig m~g anegmozllutás e te
kintetben nem ltrté1at a kivitel felé, -csak 
egyes aikatrének kez:.tl!nek ismt!t Rl~l(•noz
duiAI, hogy elhagy;ák a bagoly- é,; d~tuevér
taayák tájékit a toron)falakon. 

Tboltózenekar. Most, hoRy ;, cser
kúzek a vidéki vá·osbkból felvonullak a 
nagytáborba, GMOIIöre, mind!!nlltt ü lOepé
lyesen kisérték ki Öket az állomásra, - lotY 
kiJönféle zenekarek, postások, twzo.tók stb, 
Nem-e lehetne uen utóbbi felalluásával ná
lunk ls foglalaoz,•l. Most ez au nál is inkább 
volna aktuális, mert szebbé, ünnepélyesebbé 
tenné a tl.ollódlsz:Oraé& felvá tását az Or· 
IMICZászlőnál. 

·····~~~~~~~~~-~-~···~-~--····· 

TANOGt NÉPNEVELÉSI 
Népünnepély 

Hosszú évtizedeken at hoztak vá
rosunk nak a dicsöség et a GY AK tor· 
n~nai és iabdarugói. 

Amig a gazdasági válsag reánk 
nem szakadt, addig nem sok gondjuk 
volt az egyesület fenntartasara, min
dég akadt néhány megértö sziv, :Cik
nek segilsécevel megoldottak a ver
leny anyagi résac!t, mert az erkölcsi 
likert nem kellett sohasem ftiteni, min, 
dé& cs mindrnbcn megállották a he
lyüket. 

A hivatalos város is bökezüeb
bea tudott a honuk ala nyu ni, ad
_di,, amig maga is nem volt ktnyte• 
len kiaduait csökkenteni, amig a .,kék 
ceruza" sok és fontos teteit törölni 
nem kényszerült, 

A GYAK évi ldaduanak egyré· 

'• '·· 

MÁTRAVID'!KI HIRLAP 

szét ugy teremt elö, hogy a'llikor kér 
-ad. 

Adja egy par órára, a mai ne· 
héz napekban sokat érő gond és bú 
felejtését, öregnek, fiatalnak egyaránt. 

Sportlelcpén felállitott s"rak ban, 
ryöngyös és vidékénak hölgyei áru
siljak a sokféle jót, mi szem-szájnak 
ingere. Majd a hegylevét kínáljak a 
pompásan elkészített lacikonyh"s cse, 
megékre. 

A fiatalságuak két, har om helyen 
is szól " zene, hogy vidarn tanccal 
gyarapt1sák a jókedvet. 

~incs helyünk lclsorakoztatni a 
sok és különféle szórakoztató sátrak 
minémüségét, hisz éveken át minden
ki megismerte. 

De !nert mindenki ismeri, szive· 
sen tér vissza évröl-évre a ·Gyak nép· 
ünnepélyére, merl tudjak, hogy a ve
zetGiség gondos és lelkes igyekezete 
ez évben is azon lesz, hogy kivelel 
nélkül minden ventlégük jól éreue 
mag.at. 

Vasárnap, augusztus hó 6-án a 
G Y AK sportlelepe ismer vidarn kaca
gástól lesz han~os, hogy a nevetve, 
mosolyogva adolt pengök nagy száma 
el6mozditsa városunk sporlfejlödését, l 
melynek a Gyak hívatott képiselője. 

•• • 
A Nipünnepely programja : 

Aug. 6-an délelőtt ll órakor tér-l 
tene, előadja a gyöngyösi Leventeze-l 
neltar. 

Fel 12 órakor kerékpáros korzó. · 
Tartja a Gyak kertkpar_os szakosztalya.J 

A népünnepély kezdete dt!utan 3 
óukor a Gyak sporltelepén. 

Egész délutan a közöasc!g szóra
koztatasára szolgal: 

Karikadobas, kug1iverseny, ll,es 
rúgas, lepcnyevés, fogda, zsakbafutás, 
gyors(myképezes, karíkaturarajzolas, \ 
confelli, szerpentin, balatoni halászat, 

. l 
amerikai arveres, szépsfgverseny, tanc, ! 
radió, zenekarok, cigányzer.e. Szenza· 
ciós lúzíjatek ! 

Satrak: buffet, lacikonyha, csarda, J 

erdélyi latanyéros, virsli, cukraszda, 
jegeskávé, fagylalt, üdilö italok, gyü
mö!cs, bor, sör, ptksütemtnyck, virag 
jux·árgyak, trafik l 

Belépé'dij személyenk4nt 30 fillér, 
katona·, diak, és leventejegy 20 fillér, 

•••• 

AJÁNLJA 
BARÁTAINAK 

•••• 

S ISMERŐSEINEK 
LAPUNKAT! 

r : 

a 

UJDONSÁOOK 
Személyi hfr. Dr. Puky Ar

pad polgarmester e héten meg
kezdette évi rendes szabad· 
ságát. 

Házasság. Dr. Nagy Karoly 
m. kir. honvéd főhadnagy or
vos és Vida Klara h1zassagot 
kötöttek. 

Házi tolvaj. Nagy Viktória 19 
éves haz.i cseled gazdas .. zonyana~ nyt
toll szekrényeből egy kötött kabatot, 
börövet és mas nöí holmit elemeit. 
'v'as~rnap, amikor senki sem tarlóz· 
kodott a haznal, a lopott holmiba be
ö!tözködött és a kapuftélfatól búcsút 
vett. A ~~:yöngyösi rendörkapitánysar 
az eljaras soran foglalta le és vette el 
a magáról megfeledKezett cseledtöl a 
lopott holmikat. Az egri ktr. ügyisz.
stghez tették: át az iratokat. 

Mentés. Kéri Laszló aszta
loaser;édet az államrendöraél 
gyöngyösi kap i tánysaga el· 
t'ogta,mertmegszökőtt a fegy
intéze\böl. Kéri Laszl6 egy 
óvatlan pillanatban egy a.zö, 
get nyel t le. A kap i tanya ár; 
rendelkezésére Mentöink a 
Közk6rhazba szállítottak. 

Szórakozás a Parkban. Bozsik 
István és Francieid Elemér e hó 30-
•n a nagy meleg elöl a varosi park
ban huzódtak meg. A nagy meleg he
ves vérmé!'sékletüKre is hatas11al volt, 
mert rövid sz0valtas ut• n · lettieresen 
igyekeztek igazukat bebizonyítani. -
A verekedés utan mindkettöjülret a 
kórhlZba vittek a Meatök, mert fej
sebeik orvosi kezel(st igényel. 

Öngyilkosság. Hrgyi Panieit 
e hó 4-én felakasztva talaltak. 1ftllllor 
rat.ualtak, mar nem volt benne élet. 
Dr. Gazdar Lajos rendört.anacsos, a 
varosi tiszti föorvossal a helyszi:un 
megallapitotta, hogy Hegyi D•niel ön· 
gyilkosu~ot követett el. Tdtének oka 
ismeretlen. 

Összeesett az utcán. Sa ar Anna 
38 éves hajadon a Petöfi utcában la&.ó 
ismerőseihez sietett, hogy haldokló 
édesapjahoz hívja öket. Saar Anna a 
nyilt ucc•n összeesett, a Mcnt6k esz
méletlen állapotban szállitották a Kór
laazba. Megallapitottak, hogy a nagy 
izralomban régi szfvbaja okozta aju, 
lasat. 

A Mdtravidtki Hirlap GyDngyiJs legtartalma 
sa ib lapja. Mincienutt ezt követelje l 
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A Kultur nyomda árban, kiállitásban egyaránt 

VEZET! l 
---------------------------~~------------------·------·------
VEZET! 
1933-3514/5 VKhl sz. 

Arverési hirdetmény 
Dr. Julesz és Feuer helyett Dr Ktrrcz 

ÜKY':éd által képvistit Hazai Kl\olajipar Rt. 
javára 505 1- 48 t tök~ 1:11 több kö•~td.:s 

járulékai 11rejéi11 a kir. gyön;;yösi járá~biró

d& 1932 évi 929 sz. véKzé évelelrendelt ki· 

~h!&itl!~i V~Kre•:aJtas folytán véttr~hajtást sLen
vwdötöl '932 évi május hó 2-án lefoglalt 

:1.710 P-re becslill Ílli!Óságokra f~nti 1-. ir. já-
1 

rásbirósa11 f.:n.i szálliU Vt'Kzé~tv~l az árverés 1 

elrendeftdvcn, annak az 1908 évi XLI. t, c. 
2J. §·a élJapJali kövct.ezö mt·Knevezell a 7. 
telel alattira: Dr. B~rceJiy H.trry U~t:yv. ált. 
klipviselt Phönix Án. B1zl. javára 700 P és 
jár., tovabba a fuK•ala>~ jkvuöl ki nem tünö 

111.is lo"laltalók juvára ~~.dZ árverés me~:tar-1 
tását clreltdelem, de csak arra az es~tr<:, ha l 
kitlégitési J0KUk ma is f~nu:,if éli ha ellenlik 

halaszt1 hatályú i~t~enykerebet folyamatban 
nincs, - ~égreiHtjtast szcnvedl lakásán: 

Naa;yréd~ kötseKben a Deutbch lanyh leen

dl me&tartására határidüti 1933 'VI IlUgusz
tus hó 18 (tiz~nnyulc) n11pján11k déiulani 4 
(ne1y) óraJa tllzetik kl, amillor a blróll~&le
fctlllilll 4 anyakuca, 8 sliidő sertés, l veres· 
tarka t~ hén, 3 egyé1 es malac, 2 pt'j csikó, 

8 hátoméves ökörtinó s •I!Y<:b lot~óbágullat 

a legtöbbel IKérön~k keupenzfizeth meJiett, 

a becsárnak kétharmadaert el fogom adni 
mel( akkor is, ha Lejd~nló fél a helyszlnen 

nern jelenne 11111(, ha~:sak eflenköz(l klváusá
got irásban Ol m nyilvan t. 

OyönKyös, 1933 JUliUS hó 21-én. 

Ocskay kir. bir. vágrehajtó. 

VBPSBnytáraJalísi hirdstmény 
OyiDK)'ÖSSolymus közsé1 éplttndl köz

v.i~&vlli.JJin;ak összes muukálataira nyilvános l 
ver~er.ytirgy~alást hirdtl, - Pály~zhat arra 

k~ptsftdt Iparos, - ajániilt kül6n la tehető 

- mindorn mun•ára, llc khttö eg,ott~sen 

is. Terv s kiirás ö közM~Ki Jt'l!yzOI irodában 

a hivatalos óráK al<~ll Pár>.l által meKteklnt

heU\.-
Paly.izali lliti~IIJÖ: ezen h rddmeny 

mea;Jtl~lltSll HivciÖ 8 ik uap. BánatiJiiu.ui 
at ajánlati összeg 5 (ut) százaléka lteudö le a 
közsqc p(llztárat,a. 1\cttso.'~ feRntariJa m<~~ti
n~k il ]UI(ul, llu~y ill cl)aJJ(dtuk k&r~tt, -- 1~
k!llid nel!<ül ilJJJJdk i>to>2fg<'rt>, ~z;obauon vá-

E;,:) d.Jekhtn a ,.1\ütii •. á lilás! Szabá y
I.·Jt" vcoualku. ó re,ldcl~t'Lt'oei d' Ir anyittJÓk 

Uyilllj!) össo:yu1vs, l ~·33 .·uli Ul 31 

Ur. H.auH ÜJ0u 

,el(y'ó 

Karsftl r~tVáll 

birt·. 

V 1 L l~ A M . tc ~für. tk n 6 stobás, emelt~· 
-----~~s. t rasszal, . zoanal beköltOz
helö, 311 nél(; Högö:es ujonnan átép1tve és 

teltcsen reudbdlotv.i W) ÜlllÖICSÖI kertt el, na

aY·•ll .euydilleS lditdeM·u ELADO 
7 OJú ( 11 ·t··t. 1) p~n:;ot'tl • 

- Hcrroli<tu. z, f,IIIUIIU cs F.o11 G}Ott~yo~.-

A gy!lniyösl kir. jánlshlr6ság, mlnt telt>k· 
könyv( hatóság. 

5135/1933 t•. sz;lm. 

árusrtsi hfrdEfm,ny kivonat 
Magyar Állatán<'S Takarékpénzt~r r. t. 

v~grehajtai6nak Horváth Béla végrehajtást 

szenvedő ullen inditott vél(reh;;jtási Ugyében 

a lel~kl.önyvi hat{dl elrendeli a 'égrehaj

tás i árve1 t!s 39 60 dollár tökekövetdés be-~ 
hajtá~a 1 é11~11: 

a l(vllni!yö~l kir. já áshlrósíg IPrületé:J 

lé v 6 Gycnj!'vll;pata közst'~ he n fávO s a 

j! y· patai 3059 ~z. h~tétben 4026/1. hrsz. le

l( cl ö az Er~bneny dülilllen 110 n. ö 4027/8 
lmz. >zölő u. Oli 3 !·o'd 1152 n. öl 4027/9 
hrs1 s«'l'li u. ett 3 hold 990 n. öl, 4027/10 
hrsz. ~zl\lo~ u ntl 1 hold 1402 n. 1\l, 4027/11 
hrs1, szl'lll\ u ott l hold 708 n. ö•, 402'1112 i 
hrsz, szötö u. ott 2 hold 1260 n. öl, -4027/13 ll 
hrsz. uö'l u. ott 3 hold 512 n 1\1. 4027/15 
hrsz. legelt\ u. ott 5gs n. lll, 4027/16 hrsz. 
út u. o t 1454 n. öl, 4027/18 hrsz. szölö u. 
ott 165 n. öl Hor 4th Bófa nevén álló ln

g~tlan 36-lS P. kikiáltAsi árban. 
A teltkk~nyvl hatóság az árveré~nrk 

Oyönryöspata községházánál mPRtllllás~ra 

1933. évf szeptembt'r hó t. (elsö) napjának 

dilidőlt 10 óráját tOzl ki. 

t. Az árvH~s alá P~Ö ingatlant a kf

kláltá,i ár héth;J: m?dánál ;olac~ony~bb ár<m 

eladni nem leh~t. 

2. A •. árva~lnl szándékozók kOlt· lesek 

bá11atpénzUI a k1kiáltásl ár l O S7ázalékát 

k~szp~n. t-en v~I!Y al IHS! : LX Ic 42 §· 
ában meghatározott átfctlyammal számitotl, 

ó" adék k ~p1s érték papiroshan ll kik llldllltntll 
leknni, vagy a bán~trénznek t>!l\'rgesen bi

réd letétbe hely zé~· rl\1 kiállitott letét\ elts

mervét·yt a kikOidll:tn~k átadni és az árve

lési f ·lto'tc•lcke! al~irni. 

3 Az, a .i az ingatlan{ rt a kikiáflási 

árnál nlitgas: hb i~~n·trt Itt!, ha többet igér

nl senki~em ahr, kll!<'les nyomhan a ld~i

áltási ar szAzal~ka HPrinl meJállapitott bá

natpénz! az általa Igért ár ugyanannyi IZá

zalé~áig kiegészileni. 

Gyöngyös, 1933 április 29. 
Dr. Fekete Sándor sk. kir. jbiró 

A kiadmány klte"lll: 

Bresztyenszkl Imre lefekkönyveut6. 

Magán hirdef!!és!!ek~~~ 
ÜZLETHELYISÉG -~-.....----
KIADÓ K~~:~~~~üzetes md· 

AZ U J p 1 A C 0 N vPi!, folynir.ttalt, tankönyvtit stb. 
ZÖLDFA-UTCA 1. l jó t!S olcsó munktliról klJzismlfl 

SAROKHÁZNÁL.I MÓCZER GYULA 
kl!nyvklJtó (Kossuth Lajos-u. 11/2) 

• (Értekezni It het ug~ a nott: 28 e vc l. nnálló, moderollf beren-
WEISZ SÁNDOR rövid.\rú ÜZL ETJ:BEN) -dei ett könyvklltömíltt>rmtlben-

KÖTTESSEBE 
Elsör,ndO tllmi.OD\veztlt r • ·--~·-··!· 
p U) i k Ö J y k e kl A "Mátravidéki Hirlap" 
kaphatók : Petőfi-utca 30.\ mindenki lapja. 

~l c:::afJ=J uc::e::; ll/aGI etH ll Clbbl!e:e::xll ee :J 

~ Apolló Mozgó ~ 
~ --;g~~'éj~;~~;~~~;ala ~ 
~ Zl!Dés viJjálék ellY feltdlálóról, a~l már az t>lsl\ találkAn ffltalá'Ja mRgit. 

Csak felnötteknek l KedJ-sz,·rda, aug. 8 -9-én Csak felneUteknek l 

D91~~1§€JI• ~IIC4:>ll~!~ 

Nyomatdt d 1\ultur-nyomd<lbal!, Gycln&yösön. Nyomd tvezetö: Sima Dávid 
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