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TERHEK KÖNNYITÉSE 
A varosi föszámvcvö utolsó si

mitAaait vigzi a városi költdgvctben. 
1'-fem a rckkc11ö - nyari me

Jer"• való munka, mcrt bizonnyal az 
laazca •rtlckeltekack mig melegebbjök 
van, látva a száaoszlopokat b azok 
aaus•cát. 

A költúgwtis cncs tételeiről 
korai volna ltcsdlni, mert azok mind
addig, amir a kipviselötcstülct Ic acm 
táraalja, nem vcgleccsck, sót feltcr
faztál után, .mic mindág valtozhat a 
miniuteri "Uk ceruza'' alatt. 

A f6v6 ávi köhsirvetésnck a la
kosság terhcin felt,tlcnül könnyilenic 
lr.cll, mert a tcrmelöink ez évben scm 
tullják letfenntartásukat biztositani, 
már pedia az 6sszlakossag gazdasaai 
aoraa nálunk a gyümölcs-, szöllö- ás 
ltortcrmia cretlmcnyét61, értékesitési 
1ehct6sigátll ás árttól fün. 

Hogy a most felsoroltak a tava
lylnál·joltb ereclminyt mutatnának, arra 
ninc. remíny. 

Gyöagy6s város lakóit lccnyo
maatóbbaa iri is sujtja : a viz ás a 
villany. 

A vizvezetiket a Speycr-kölcaön
ltöl kiszitctte cl a város. B.z a kölcsön 
az 6 hét és félszázaltkos kamatavai 
azinte kibírhatatlan volt, ha a varoai 
pénztárba egy kis p•nz folyt be, azt 
biztosan ta•talikolni kellelt a Speyer
re. Érezte ás tudta a voires mindcn 
lakója, hogy e(Yéb kOrülminyektöl cl
tekintve is, ez a kölcsön drácilja mer 
leefontosabb cs lecnálkülözhctetlencbb 
azükságletát: a vizet. 

A varosi képviselik közül acm 
egy tett inditványt a k6tvinyck visz• 
azavésárláséra, az elmult •v novem• 
ber•ben el is határozta a város a szük
••re• lápáclr. mertáteltt, - dc ered· 
miny nem lett. Kánytelen volt a sa
jal kezeleaeben lávc5 alapokból köl
~•önt venni, mert a közmüvek bcvi• 
telel a k6lca6a annuitásokat acm fe
llczte. 

,· 

A lakosság a nyBmasrf6 guda-/ 
sági helyzet miatl az üzem szarniait 
beváltani nem tudta, mert a viz drá
rabb volt miut a bor, - amil eladni 
nem is tudott. 

Örvendetes hir járta be pillana
tok alatt a napokban a várolt: olcsóbb 
lett a Spcycr·kölcsön kamata ll 

Leszallított kamatteher is olcsóbb 
dollaratszámitás mcllctt ellrkczctt az l 
idö, hogy a varos lakóinak terhén is 
kOnnyitscnck. 

Könnyilsenek pedig ott, alaol a l 
seb a legfájóbb: a vizfogyautisszám
lainal. 

A költsigvelis összeallitásánál is 
mcgallapitásanál kell a varos lakóinak 
segitsélére sietni, s mindcn olyan tcr· 
het, amely a körülminyek vi"tozása 
miatt a költségvetési cgyensuly ve
szélyeztetése nélkül keresztil vihető, -
le kell venni a vallAról. 

van 
Méc akkor is, ha csalr fillérekról 

il szó. l 
Az eddici terheket nem birják. . 

A vizvezeték mcrtcrcmtise nau 
rondtól mentcttc mer • vár•• tüztöl 
atyongyötrött lakosságát, Egy ujabb l 
városérés rémc megsziint, azonban az 
ccyik gond helyett kaplll a másikal: 
a dráca vizet. 

Nem lehet czirt hibaztatni sen
kit. A drága Speyer kölcsön rendes 
gazdasagi viszonyok meilell nem ter
helte volna mer kibirhatatlanul a la
kosokat, dc ma m~r ott tartunk, hogy 
senki scm képrs fizetni a közüzem 
vi&lliját. 

Nincs talán ceyctlcn ház sem, a· 
melynek teherlapfán ne szerepeinc a 
bekebelezett vizcsatlakoaásl h hátrá
Iifres vizalapdij. 

Nem a lakossácon mullott, hogy 
nem tudott fizetni, talán enetlen köz
intázminyt sem foradott annyi meg• 
irtissel ás elismeriascl, mint a vizvc
&ctáket. 

A boaszan elhuzódó razdasági 

válságban a lakosságnak segitségérc 
kell sietni, mert mind kevesebb és ke· 
vesebb ereje van, - jövedelme még
kevesebb. 

A mindenki által hrlycsclt taka
rékosság mellé egy másik szempont 
is beállitancló: a terhek lr6nnyittse. 

Ff\LÓCDERES 
• A város nehéz helyzetével IUgg Ossze 

az, - hogy az ulaink járhatatianok. • 
Ez volt a vél~ménye egyik belsO -

uakf!rfil'lnak. 
A mienk ez: a kövezetvámot az utak 

fenntartására ke ll fur<Jiiani, nemcsak a 
vámengedely, han~m a józan ész szeríni is. 

Az elsőt irásos parants rendeli, a má
alk'll az a meafonlulás, hogy ideg,nforga
lornról ilmodni sem szabad rendes ú l nél kOl. 

Egyik fővárosi lap nagy leklnlél} O iró
jának cikké1'61 idézUnk azo:C résr.ére, akik 
• véletlenül" nem olvasták velna, vaay nem 
akarták olvasni, 

lrja: 
• Nincsenek jelzők és nincsenek sza· 

v&k, amelyek találóan fejezik kl az.t a kál· 
váriát, amil az autós utas OyGn&yOsltll Ké· 
kesiK elsz:envedni kénytelen. Elpusz.tulnak a 
kocsi &umi1ai, kihullnak a gol)ósc&apáayak; 
lönkreme&y a kapc1olósz.:rkezet s vé&UI a 
,vend.!&' kénylt:ltn önmagának fo&allalrnat 
lenni : holy - soha löbbé. 

GylJngylJs rendetlett tandtsú vdros te
kintetes landeia pedig egyelóre elvesriette a 
Jogcimet arra, hOJtY a Mátrdna/c propagan
dát csináljon. 

A varoson átvczelő útvonal - dacára 
az egypengOs kövezdvámnak- nag} on ro~ sz. 
Az aszf•lton 10-15 eenliméteres KOdrOk 
vannak &ok s1.ázméteres tévolsáKokon. 

Igy aem lehet ld<Ktnekel toboroz.nl és 
nem lehi:! a ma1yarokat illbon nyarallalnil" 

Ez. a cikk, három nappal korábban le
kOzOive nagyon lesujtó véleményként hatolt 
volna, - a köz.lemény megjelenése elölt 
az.onban honafogtak az utak kitavltásáhuz. 

Igazságot állapitoll meg rólunk a fen
tebbi ldéz.et, - csak pár évvel korábban 
kellell volna - saját érdekankben. 

A .tekintetes lanácb" ulólap kapot! kl 
- olyanért, amit ml mlndlg hangozlaltunk 
és olyanért. ami már Idejél multa. 
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Tehát folyik a munka. Lehet majd .Ide· 
1eneket toboroznl és lehet a maKyarokat Itt• 
hon ayaraltatnl. • 

De lehet6 lesz-e harminc nap mulva 
orszáK·ViliKol vArusunkban vendégDI IAtni? l 

Ezen ld6o belül UKYinia •:troaunk e1y 
ré1 - va1y aoh'sem - látott OaszejOvetel j 
azinhelye lesz. Ide fo1nak jönni az orazAg 
ma1as hivatali mélt4sáKal, a főváros és k&r· 
nyik azAz és ezer klküldOttel, hogy a F6-
téren dulót szenteijenek. 

Nem birélni, hanem /Jnneptlni jOnnek l 
De éppen ezért l 
Csak me11felelll és szép r~niles Föléren 

fogadhatjuk öket ; - feltúrt járda, szurok
fiLÖ katlansereg nem lesz alkalmas a ven· 
déllAtb külsöséKénez 

N~ hOlY el tessenek meaint késni! 

Me1azoktuk m6r, hogy csak ldegenb61 
J ~u vélemény és tanács a : .1m•. 

Most az e1yazer - cFak a Hadirok· 
kantak zászlószenteh!sfnek annepélyére -
lessen ama közóhajnak Dll'lfelelnl : a f6tér 
le1yen rendbe l l 

Nemcsak az Dnnepélyt re~;d:z6k, mlu
denl lo1gal mr1klvánhatók kedvéfrl, - nem 
ls a rendért, hanem tly&zer végre : az ide
tenforgalomért 

Azért hogy : .az elvesztelt jorcimb6t• 
valami csekélységet visszakapjanak l 

M"l foKja érni az illyekezel és uor· 
galo.n, ha nem adnak a kalinat a fent idt!
zelt birálatra 

N~m fo~o:adkoznl kelt, - haneRI cse
l~kednl. 

Várjuk ll .................................................................. 
Az auri érsek ás a hadirokkantak 

A Hons1. Gyöngyös városi és járást l osztott földet a vllágháb,·rt~ bilaeinek és ál· 
Csoportja zászlószentelési ünnepsége 16vt!d- dozatalnak, de azóta is rnelleltDk van mln· 
nökédl felkéJ le az egri Érst k Ur OnaiYmél· den megmozdulbuknál, atyai szerel !tel ••· 
t•sáaát, ki a felkérésre a következ6 leiratol mogatja ökel és - rnlnt a f~nli levél mu
intézte D:. Hakkrr Béla v. főügyész csoport· tatJa - másoknak i 6 a 'ltgnemesebb példát 
einökhöz: nyujtja arra, hol(y a ha.afiall áldozatkészség 

11 Nagys•gos Főügyész, El- h6stlnek s a MsDk hátramaradoltjainak mi· 
nök úr 1 örömömre szelgal e lyen elbánbbJin kell része~Dinlök. 
hó 17-röl kelt értesitése ar- Nem szólam, han~m tiló valódi( az 

hogy a gy!lnay!!sl hadirokknntzk, hadiOzve· 
ról, hogy a hadirokkantak, gyek és ha..tiárvák az e1ri Érseket az ö jó-

hadiözvegyek és hadiarvak· ságos atyjuknak tekintik t!s hon mily nu!iy
nak Pöügytsz Ur lelkes e.lnölt· séges ragaszkodá.sal viseltetnek sztrntl~e 

lete alatt al ló Gyöngyös-va-.· iránt, arra jellemzi!, hoay dszl6szentelésük· 
rosi és jtrasi csoportja a kel kapcsolatban elsősorban Őhozzá fordul
közeljövöben zaszlót fog lak & továbbra IlY lt'pt!st stm tetlek addig, 
esentelni. zaszlóavató ÜD· mlg a ke1yelmes f6pásztor kérelmükre v .. 

natkozó döntéséről nem érte&Ditek. 
oepségüknek nekem felajan· ••• 
lott fövédnök&éltt szivesen A Honsz &YÖDIYIISI C•oporljának dsz· 
vallalom assal a hó obajtás· lója közvetlen bdéjezés elölt 611. A hölgyek 
sál, bOlY a esentel t zaszl6 a mAr a feliratokon dot 11ozuak s azz.-1 kész ta 
Haza iránti sseretetbenesY· lesz a nagy munka, melyet már nemc~ak a 
beforrassza mindazokat akik városunkban lakó houáért6k, de Idegenek 
a 1 áj a tömörülnek, 8 es y ben is, igy a Honl!z orsd1oa taa,gatója, 'IlY 
figygelmeztease a basa min· sze11edi épiléaa megtektntrtt•k a elragadtaás· 

sal nyilatkoztak a munka szépséRt!röl. 
den büségea fiat nemosak a Kedvea f•ayelme a csoportelnOkst!gnek, 
köseink iranti tiszteletre, hon a zbzló rudjén aranyozott pántot he
hanem azokra a kötelességek· lyeztet el, melyen a tivuli jov6 sz;,mára 
re i a, amel yeskel mindazok mea!lr6kill azokRak az áldozatkdsz hölgyek
irant tartozunk, akik a vi- nek t!s urakuk a a~veit, akik a zászló tét· 
laghaboru neb•z kQzdelmeiben rehllzásán önzet,enül, szereleltel és houit!r-

tt!ssel fáradoztak. 
évezredesHazankértéletQket Adjuk a név11ort ÚJY, amint a pántra 
és vérOket alclostak- kerül: 

Amikor zászlajuk költsigeire egy- Or. Hakker Béldné s:t. ndrai Bonczy 
idejüteg postautalvanyon JOO (egyszáz) &lrolta. Foraáeh Ft>Jencnt!. Dr. Füh1er Pál· 
pengót küldök Föücyisz úr kezeihez, ne. Jescheta Jánosné. Dr. Kussa Lajosné, Dr. 

Krupinszky Lbzlóné Dr. Llblsch Károlyné. 
kérem sziveskcdjék a Csoport mind:n Ozv. Dr. Pápay Gyuléué. Dr. Somoayi lal· 
enes tagjának legmelegebb üdvözle- vinné. Zsila Aladárné Ács Márla. Áca Mar
temet és rokonérzésemct tolmacsolnt. gil. Endre llena. for11ich Séri. Oyörky Jolán. 

Eger, 1933. hi julius hó 26-An. Kertész Erzsébet. Krup6nszky Gizella. Kru-
Dr. Szmrecsányi s, k. pánazky Katali•· László Maada. Lutz Laura. 

Petbea Irén. Petbea Irma. Putnoky judit. 
cari irsck." Stpos Sárt. Sz6ke Marait. Teremy Ilona, 

Nem elall eset, hogy a ayön11yDal ha· Valkó Á1nes. Zsiga Marlann. Koasa Edit. 
djrokkantak, hadlöl.\'eKYek t!a hadJárvAk a Krlslóff Géza. Machala jóuef. KDröay Jánea. 
kegyelmes Főpásztor szive melegének felé· Polóny Elemér, Si~os István. Endre Lorint. 
jOk való áradbit frzlk. K!!ztudombd, hogy Hakker IstvAn. 
az e1érz oraziaban ela6nek az etrl Érsek Nem mehetünk el szó nélkOl a cso-

portelnökséf állal nekUnk bekOldDll névaor 
mellell. A mal viiAKban ritkin talAlkozunk 
AldozalkiiZ&éiKel, annál Inkább kell lehét 
ért•kelnOnk a diszes névsor mlnden taajá· 
nak nemes és önzellen munkájál és a:r.ivböl 
11ratulálunk a csoportelnDkségnek azért a 
megkapó és példadásra ls alkalmas tondo· 
latért, hoay a IY!In)Oid alkotáson me10rö· 
klti azok ntvét, akik munkálkodtak rajta. 

MEGYEI ÉS VÁROSI 

HIR EK 
l Partr aszfaltbur~alata munkdban 

A mult hó 23-an tartott varosi 
képviselötestületi közgyüil!s határozata 
folytan a va~os rossz karban levő bclsö 
utjainak helyrehozatalat me tk ezdették. 

. Eisőnek a Hanisz lmrc·ttr nyugati 
reszin lévo kocsiutat velték munka 
alá, amely vallalatot Hirsch Mihaly 
nyerte cl. 

Mindenesetrc fobb lett volna, 
hogyha ezen utmunkálatok mir a ta
vasszal lettek volna clvigezhetö.k, a• 
mitiön a nyari nagyszünidd idcgen
forealom, mely a Mátra, a Kékes felé 
iranyu;, meg ninc:s. Helyi szempont
ból pcciig azon kell · lcrí~i, hogy az 
utak jókarba hozatala még a szüret 
megkezdése elott befejezist nyerjen, 
mcrt a lezárt u!cák csak gátolnák ·a 
a szürcti szekereknek minden irán-y· 
ból való közlckedestt. Ezért már a 
többi ut is, amelyekel az Épilöipar rt. 
kapott, megkczdend6 volna • 

A hivatalos helylsé&ek haral 
szénnel fíitése. Minisztcri int~zkcdés 
történt, hogy a közhivatalokban csak 
hazai sz!nnel szabad fütcnt. EZáltal a 
hazai banyaipar támogatisa törtinik. 
Másriszt a gazdaságosBAgnak kell ir· 
vcnyesü1ni az olcsóbb szenek isszcru 
használatána!. Moat, hogy a téli idény. 
re a fülianyag beszerzése már idö
szcrü, a hivataloknak c rendeletet kell 
szem elölt tartaniok. 

GyUjtési engedély. A vármegye 
a !ispánja a Gyöngyösi Jótékony 1\lö
egyletnek augusztus 21-érc urnakkal 
es perselyekkel való gyüjtisre enge
délyt adott. Az egyletnek nagy szük· 
sége van e gyüjtisre, mert a mai ne
hb viszonyok közt a teljesen árva· 
sacra jutott IZegény Jcanygycrmekck 
cllatásáraa az anyagi eszközöket csa
kis a naCJközönsfg szapora fillérado
mányaiból tudja fedezni, 

FIZESSEN ELÖ LAPUNKRA 1 

A "Mátravidéki Hirlap" 
mindenki lapja. 
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A me1y• az e1ri kaszlnónak. 
Az Egri Kallinó ez évben 100 hes 
fübileumát ünnepli. Ez alkalomból a 
vármcrye az egyesület támogatására 
100 penc6t adomanyozott. A meryé
nek az a véleménye, hory a tarsa
dalmi erők efYellitését c~lzó nanmultu 
intézmény által tartandó jubileumi ün· 
acpség a mai vilagbaD nagy jelentö
sénel bir 1 erkölcsi hatása mialt a 
a t.imogalást megérdemli. 

A hadl1ondozottak vasárnap 
il árusithatnak. A kereskedchi mi
niszter metcngedte, hogy hadigondo
zott utcai árusok hazai nyers gyü

mölcsöt vasarnapokon és Szeut Istvan 
napjan rlf&'Cl 7 óa·atól a szomltatra 
nézve megallapiton zaróraig árusit
hatnak. 

A Speyer-kölcsön némi kOny
nyebbedése. Tudvalévő dolog, hogy 
amint a háboru és forradalmak okozta 
közeaidasári rombolast cl6idczo in
flaci6 után a staitiJabb gazdasági fel
lélegzés megtörtént, a hazai v.arosok 
ktilföldi dellárkölcsörit kaptak, hogy 
közmüveket létesi h~:ssenek. Igy varo
sunk ls több roint 400 doll.ar crtékü 
kölcsönt vett igénybe 7 és tél száza
lék k.amattcher mehelt. Ez évban a 
kamatokat már 5 suzal•kra mérsé
kelték a valtozott kamo~tviszonyok 
folytán. Most a kamat és löiletörlesz
tés viselésében annyiban aliott be 

könnycbbedés, hory a dollár átszimi
tasa pcngörc a csökkent .irfolyam sze
rint történhetik. 

TANOGY, NÉPNEVELÉS 
A Actio Catholica 

egyhizk6zségi szociáUs és 
karitativ szakosztályának 

feladata: 
1, A katollkus Anyaszenteayháznak a 

szocláhs k~rJésekben elfoala.f alléspontJét 
és tamtását ntlpszeril Ismertelések nt]án a 
kt;~ztuJatba bevinni. A vonatkozó p.lpai en
ciklikákat (Rerum Novarum, Quadraaesimo 
anno) me&f<!lel• fddolaozá11ban kOzklnccsll 
tenni. Peladata It-v ibbá a k11tollkus nép rend· 
uerea állampolgirl és szociélis nt vtdéae. A 
azociAlis és Olikormányzati (kOué&l, mrgyel, 
szOvetkezetl) életbe való tevékenysé ar~ hl va• 
tottak praktiku kiképzése. Az ellensé&es 
(szoc:IAidemokrata, kommunista stb) moz1al-
111ak lis Irodalom szemmellartáai és az elle· 
oU" való védekezés. 

2. Oondja vaR a szakosz.IAiynak arra, 
hoay a kOzsll1 mlnden munkablró embere 
me~&fdeiG rnunkaalkalombo& jussun. Ügyel rá, 
hOlY a kOl.lélbell munkAacsoportok olyan 
tagokból kerüljenek Ouze, hoay a munka
alkalmal a kouél szAmAra bossd beken 
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át me1tartsAk, 1 hoay a munkáscsoportok 
mlnden eayes tagja iti!rez.z.e, hOlY kOzll!g
belljelnek kenyerével jitszlk eseticaes fele
IGliell vlselkedésllvel. A szakosz.tály foglal
kozdk a munkabi!r kérdésével, munkaadók 
lis muokások klbi!kltéallvel t!s kleayeztetétlé
vel, a munkbok lakásvlszonyalval, a vasár• 
napl munkaszlnet biztositbhal lis álllllá
ban a munkások erkölcsi é& anyagi t!rde
kelvel. 

3. Szervezze be a szakosztály a katu
likus gondolkozás u és érzelma gazdas611 b 
Ipari munkásságot a meRfeltlö és meglévő 
katoliku& munkássz.ervezetekbe és gondos
kodjék röla, hoay ez a kapcsolat élő, eleven 
leayen s akkor a katoliku& munkásmezaa
lom országos viszonylatban ls meaert'lsödik 
lis llrvényesUI. 

Fiayelemmel kisérje a szakosztály a 
taooncok, lparossegt!dek, cselédek sorsát és 
valláserkölcsOs élelét és öket a város behá
lózó b0nalkalmall41, valamlat a lelkükre va
dászó lfjllmuokás és szakszervezeti csábitá
soktól óvja meg, tartsa fenn a katollkus le
aényegyletekkel, tanoncotthonokkal, szociálls 
mlsszló és egyéb Ily Irányí szociálls ellye
sUietekkel az állandó_ Osszeköltetést, hogy a 
faliról vArosra kerillő ifJuságol ezek védel· 
me alá helynhessélr. 

5 Háziipar meghonositba, házlipari 
kész.itmények klállilása, vádrrcndetés a nép 
jólllének iaen hathatós elömozltója. 

6. KIIOnlaen fontos hivalásuk van a 
leányeayetiUeteknek, hoay leányainkból jó 
anyákat, 10ndos, lakatékoa lia a házi sz.tlk
sélletek ellitbában kellően kt!pz.ett házlasz
szonyokat, aondoa és ekos feleséleket ne
veljenek Ezen a t6ren Ismét az egyh4zme-
11YIInkbea mlnd InkAbb uaporodó uerzetes• 
nöi IskolAknak kell uttOrö és pélliátadó mun
kit vé1ez.oi, egyhen 't~dig a többi egyház
kOzsllgek részére kellő muokaproarammal 
azolaálni. 

1. A szociilis szakosztity flayelmét ne 
kerülje el az olyan kivételes tehetséail sze
gény falusi gyermek, akit a jó lsten nyllvAn
valóan IZelleml munUra, a föle1 a papi 
pályAra alkalmasnak teremtett. Seaitse az 
Ilyen gyermekeket a szakoutály leaalább 
tanulminyi utjAnak kezdtléll. 

8 Karitativ szempontból elsősorban a 
rnár me1lévG eayesDietek Ilyen iráoyu mD· 
kOdésének eaylt!gea irinyitb aU vonásra 
tOrekedjék. Mindeo eayházkOzség kéuitse 
el minderr Gnlln a azelé•.yek katauterét 
Állapilill mt-g az elkOvetkeZÖ télre a &ond
viselö nélkU.i teneletlen ueaények ellátásá· 
nak móllját. 

9. Gondul \isel a szegény or~gekre éa 
mindenek felett a ~eyurmekekre, akiknek téli 
időben melea étellel való tilitásáról gon
doskodik. E vi!ab41 a polilikal közsllr veu
tö'éllével és a felsöbb hatósaaokkal Oasze
kötletl!al keres, hoay az eayházkOzséa mla· 
deo csalAdjAnak és mlnden rAszorulójinak 
mrg leiYtD télire a belevő kenyere lia a 
tDzel6je. 

10 A IIYÓiyllhatallall betegek, nyomo
rék ayermekrk, elmebeteaek elhelyezése, ll· 
döbeterek•ek ezanat6rluml kezelésbe vétele, 
rAnoruló ayermekck nyaraltatba, zOllésnek 
Indélt gyermekek javilli nevelése mlnd a 
az.oclálls és karitativ szakoutály aondosko
dálának tárayal. Leayen gondja a szakosz· 
t.ily.tak, hogy ne leayen a kOzaéaben Apo-

!Ast, tépiállikol és a leaszUk&élesebb orvosi 
se1ilséget nélkliiOz beteg 1 hogy a szegény 
sorsból való halottak ill6 temetésben rl!sze
sllljenek. 

Érez.u mea az e1yházköuég népe, 
hOlY van aki törődik vele. Az irgalmudg 
testi ~s lelki cselekedetelnek b ontói&IL· 
sAainak wyakorlatl meavaló~ltása a leaiebb 
ellen az er a vallis t, Hazát, családot és társa
dalmat romboló lrányzalt,kkal nemben. 

UJDONSÁGOK 
Egy c1alád gyá.;za. Vereb Ja

nos birtokos hosszas szenvcdés utan 
cthalt. Dr. Vereb György ügyvéd 

és Dr. Vere" Lajos orvos édesatyjo
kat gyaszolják az elhunytban. Te~t.e• 
tése ma, szombat délutan lesz. 

Halálozás. Az Apolló mozgó 
igazgatójal sulyos czsapás érte. Édes
anyja özv. Grünbaum lgnitmé Buda
pesten, hossz li szcnvcl!és utan e&hunyt. 

MentéL E hó 11-én Z"dravccz 
Sándor tarnazsadányi lakos borszal
litás közben a kocsiról leesett. Mcn• 
töink siettek a szerencsétlenség he
lyére és az eszméletlen Zadraveczct 
beszallitottak a d:óthazba. -Keponya 
alapi törést uenvcdctt, alldpota élet

veszélyes. 

Mel&érDit munkás. Govorko
vics Lajos a Hanisz-téri ütjavitásnál 
megsérült. Az littest rigi betonalapját 
is felbontjak, ery clpattant betonresz 
fején és kezin megscrtette. MentOink 

részcsUették első segélyben. 

Uccai verekedés. Szücsi József
néhoz hivla az örszolg•Jatos rendör 
Mcntöket. Szüc:si Józsefné a HAnisz
téren régi huarosav.al összeszótalko
zott. A vita hevt-ben ellenlele egy 
zscbkcndöbe kötölt kövel arc:onvágta. 
A su'yosan sirült asuonyt a Kórhaz

ba IZaliitollak. 

Filléres gyors OOdlSlllSre, Va
sárnap reggel varosunk boi külön vo
nat visz.i a cscrktettabor megt~kinté· 

sére az érdcklöclöllet. Két koc:sit kap
csolnak a satoraljaujhely- miskolci 

ryorshoz. 

AJÁNLJA 
BARÁTAINAK 
S ISMERŐSEINEK 

LAPUNKAT! 
A Mdtravidlki Hirlap QyiJngyiJs ltgtartalmll 

sabb lapja. MindtnDII ezt kövelt/je l 
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A Kultur nyomda árban, kiállitásban egyaránt 
VEZET! VEZET! i 

----------------------------~----------------------~------/127/kl. 1933. 

Földrtforanol ér.sekl földek bérleli Ogyében 

Hirdetmény 
Tudcmására howm az érdekelteknek 

hogy Gyöngyös vArus képviselőtesiillete ál· 
tal f. évi jan u ár 29· én hozott 1 a törvény
halóság ált•l ts jóvahagyolt 42/111. klfy-1933, 
14156/ki. 1932 sz. v~ghalá10 at értelmébt•n, 
az érseki löldrtfonnos földek bérleli össze~e 
:l5 százalékkal csökkentve 1~11, de C>Hk liZ 

1931/32, il:eallleg az JgJ,'/33 gazdasá~o~i évek· 
re, rn~g pedig az 19ll/32 gazdasági évre 
azoknak, akik a bért f. évi ápralls 30-ig már 
befizelték, az 1932/33 gazdasári évre azok
nak, akik a bért l eva decernber 3 ·ig be· 
fo&ják fizetni. Ezen határidőt be nem tarló 
késedelmes fizetök bt!rmt!rséktt!sben nem rt!
szesOinek, de nem terjed ki a bérmérséklés 
a korábbi gazdasAKI évu béreini sem. 

A képviselötestlllel ugyanekkor elhalá· 
rozta azt ts, hogy aktk 1933 évi évi szplem· 
ber 30-án t6bb mlnt egy évi haszonbérrel 
leaznek hátralékban, 1933 évi okl~ber 1-i 
hatállyal a bérittbOI m1nden továhbi felszó· 
lilás és lillY• Imeztetés nél~ Ol ki lennek moz· 
dilva s hércit földjük arra érdemea más sze
gény földmllveseknek lesz juttatva. 

Komolyan és utólJára f.:&szólitom tehát 
az érseid földreforrnos földek haszonbérlőit, 

hogy saját érdtkllkben pontosan tevyentk ele
lel f,zetésl kötelezettségüknek s maguknak 
tulajdonltsák, ha a fiteb!s elmulasztásamiatt 
a bérelt föld tőllik elvétetik. 

Senki sem hivatkozhatik arra, hogy 
bérfizetési kötelezellliégének teljesitésére fl· 
gyelmeztelve nem lelt 1 nem pan"lilkodiJa· 
tik, hogy vele méltánytalanság történt. A mél· 
tányosság, sőt az osztó Igazsá!( is azt kl· 
vánják, hogy a bérelt földek a rossz fizetök
től elvétes~enek s más olyan érdemes éb 
rászorult löldmiveseknek juttattassanak, akik· 
nek a fizetési készsé~ él előre kétst!ahe vonni 
nem lehet, de nem is szabad. 

Oyön&yöslln, ahol óriási a földigénylik 
száma, e :r. az egyetemes köz~rdeke a föl l'· 
müves társadalomnak. 

Ezuttal még arra ls fdhivom a föle'· 
reformo& haszonbérlök figyelmét, hog} a 
fölarrform célja épen ar., hogy azok juss• .. 
nak földhöz, akik azt maguk mrgmutlkálják, 
tehát a törv~nnyel ellenkeLŐ tilos cselekmény 
ezen földeknek alhaszonbérlelbe adása. Az 
ilyenek erdemetlenekk• teszik magukat a 
bérieire s okot adnak a klmozditásra. 

Oyöngylls, 1833 julius 21. 

OROSZ ERNO 
polgármester h. 

Hirdetmény 
Gyöngyös megyei váro• számvevősége 

felhivja m ndazon földhözjutottakat, kik ez· 
Ideig a Ilike törlesztési részletüket, illetve 
használati diju kat nem encezlE~k. 

l ÜZLETHELYISÉG 
KIADÓ 

1933 augusztus 30-ig ar. egyik részle· 
tet és legkt!söob október IS· lg a má~ik rész· 1 

letet annál h inkább rende1z~k, merl ellen
kező eielben a lőldtől való ~imozditáal el
járas haladéktalanul mel( !ug indtl atni. 

Gyöngyös, 1933 BUifUsdus 5. 

Városi számvevll5ég. 

HIRDETÉSEINKNEK 
csak az 
ÁRA 

Tehát 
Ö n is 

ki cs i. 
ERED
Mi!NYE 

nagy! 
LAPUNKBAN HIRDESSEN! .......... 
KÖNYVEIT 

u. m. lmakönyvrl•, filzeles md· 
vett, folyói r Jlait, tankönyveit stb. 
jó él olcsó munkdlról klJzismert 

MÓCZER GYULA 

AZ U J PIA CON 
ZÖLDFA · UTCA l. 
SAROKHÁZ NÁL. 

• (Értekezni l~het unanoll: 
WEISZ SÁNDOR rövidárú ÜZLEl ÉBEN) 

puli kölykek 
kaphatók : Petőfi-utca 30. 

Hirdetéseink 
eredményesek! 

Házeladás 
K6ablrrt teucm, boav a 

Kálvária parton levő 
t• ilármikor átvcbct6 azon 

h • t mcly e..-ckcn 6t l d aza ma lakóhelyem volt 8 a om. 
KEMÉNY JÁNOS 

- - kir. tanác•o•, nv polaármestcr. - -
-nm-na: -
KULTURNYOMDA. 

szép t!s lzlé~es 
nyomtatványok legolcsóbb 

bes1 erztlsl helye 

klJnyvklJtö (Kossuth Lajos- u 1 l /2) AJÁNLJA 
28 éve f~nnálh\, moderni l beren· 

-d;tö;;;;;;n~E BARÁTAINAK 
._.._............. LAPUNKAT! 

~lce=allc::$=JI~I e-8"11ldlbllc::e=aiiEfHI 

~ Apolló Mozgó ~ 
ZORO· HURU FŐSZEREPLÉSÉVEL: 

VILLA MátrafOreden 6 szobás, emeiP.· -·-- . ---. 

__ tes, t~rasszal, azonnal beköltöz· H • d r ~ 
hető, 311 négySZÖKÖies ujonnan átépilve t!s l r a D i 
teljesen rendbehozva IIYilmölcslls kerllel, na- fl . 
1yon kényelmes lelizelésre ELADÚ l!J 
7.000·- (hétezer) pengőért •

1 
~ ~ -~ ~ 

- Herrman11 Zsirmond és Faai üyönJIYOs. • ~~~IC8HIIEfHit.....l"" .. ~.'-l~ 

Nyomatott a 1\ultur-nyomd•ban, Oyön&Y010n. Nyomdavezető: Sima Dávid 
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