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Szabadfürdőt Gyöngyösnek ! 
Az egl!szs~g a !~R+·.:gal:-b kinc~! van. A vArosrende7.~si terv surint a 

Minden könnyebben pó o h:.t(: az cm- Mértl'es-patak mei ett i ter ü ct jc-löltett 
ber életiben mint az egé5Z~l'g. melyet ki szab.1dfürdö celjair a, E terület, a rlgi 
különösen akkor tudunk éJitkc:ni, ha ,,Baromallis" terridetr, nagyszerü he
clveszelt. lgyekenúnk te h H ~;.t nem- · lye1 biz•osit e hirdöneif. A szabadfürdö 
csak megőrizni, hane:n em ber! arsaink részére ugyanis mínel nagyobb terü- , 
egeszsicét is megvedení. 1 let ~zükséges, ho~y a fürdözök kellö 

~tUaülözheletlen tényr7t"k az e- ! mozgasí leheiösége meg le11yen. 5000 i 
giusér lliztositásinal: a leveg ö, a nap 1 fürdözö eseten 5 b let h. at hold, 2000 1 

es a viz. Mmacn varos eieieoen fon , lurdözö eselén 2 kat hoici terület felel : 

tos uerepet jatszar.ak a io porrllentes 
utak, minel töbll parkirozas, tusimen
tes levegő, jó ivóvíz, me~leleló vi!a
gitás, miuél több gyepe~ilé·l SZ.\bad 
ter& et, fasitások, jol Cj:)i~e•t fürdö~, 

cnelyelc miud a ntp zges;scge1 szo:- l 

galj•k. Nem szabaci rchat mirdaúrol 
megfeledkeznünk, ha varo;.unk ft·i ö

ci~set egisaséges körü:ményel{ kino·t 
szo1galni akarjuk. Varo~unK ve.•elö 
stgc elismeresre mél1ó mó.:vn küH! a 

varos fejlődéséért, s a n~h~z clll}'.ilgi 
körülményck közölt is mindig van 
mcgfelelö anyagi feci zet a lak ossag 
közcge~~tsérénck vedelm:re ls ll özli>:.

laságanak biztositasara. Szen~ünlt c:ö:t , 
rohamlépésekkel haiad elöre varosunk-1 
ban a civiliZáció, s a k u tur a lejlödt· . 
sénck alapjai egyre b-"'ü·nek. Most! 
az utakat készttik. A parkiroz.-~s is 
folyik. Az ivélfiZ kérd,se na~yszerü 
mátion megoldast ny~rr, a viiagilas 
majdnem megfelclé, a f.1sitas naLali 
ellre, a varos tiszta lever; ö je is b i?.- l 
tositottnak latszik: csupo~n egy k~ni<s: 
a•l· megolciallanul s ez a szabadfürdö 

Kérdése. 
Ma már a leKtöb:' magr.u varos 

valamiklp gondoskodol! e kerdé~ meg
oldasiról s nepegészstget szotgalo sza· 
badfürddit léteailell. N.1lunk ~ajnos ez 
a kerelés mrroldat an, o~zonbaa ismerve 
városunk vezetöstj!.:nel( agilit.aut -
hisuük, hogy fe:vetett eszmenk meg
felelO kivitelben meg~1tes1'e tal•l. 

Gyöngyös varo~ab~n a szabad· 
ftlrd6 (strand) kerdesenelc mrgfelelö 
mcro!dadra mindcn lehetösig adva 

meg a modern kivitel követelmenyei- ! 

nelt. Nal•nk a v•rosrendedsi terv ! 
szerint kijelolt hely kb. 2 holdnak fe- ! 
lel meg, melyen !IIar sztp strandfür- i 
döt lehet letesi•eni. - A terület tehát i 
meg van l Közel a vasut.tl!omashoz, ! 
két fontos föu!vonal közöt•, füstmen•! 
tes helyen fekszik alir ötperc tavo'- l 
sagra a varos szivétöll Gyalog is rö- 1 

vid idó aLatt megköze!i hctö. l 
A vo~rosi szabadlürdó restére a 

l 

vizet a városi vizvezeték szolgaltalni, ! 

Turista-strófák 
Napsugaras gyönyörű nap 
Virradt a Mátrara, 
Noszal Tódult suk turista 
A Ma trahazara. 

A szélrózsa iranyából 
Mindenfelöl jöttek, 
Filléres gyors hozta zömét 
S mas vonat többet. 

Vándorgyűlést tarto\ta& ott, 
Kik a hegyet járják: 
Hátizsá~os 1nnalbirék 
Es oivll turisták. 

Szónok mondj a, !egyen ez i t t 
A maJ;yar Semmaring l 
Mig a közép hegygerinoen 
Boldogan szeme ring.,. 

S legyenek bár az erdőnek 
Virágai, hói, 
- Van ami'mé& nevezetea 
Mincienütt ott Dodi 1 

mclynck vi~e ~r:st.Jiyliszta, allatszó, 
mona~ .. k t n: és l; ó ro:. oz c. L1cil!usoklól 
menles s h •. t..H~ a lldp n·•elegének le.· 
hasi.l1io1Psav<o, '-'I::Y o·csó mclegilö be
rendeus le•;· .. lil.;sav~:, idea:is ferllö· 
viznek leq.:.sen l11<'i:fdc•o. A mai tech
niKai berwctezrfek mAr lehetövi h• 

sziK, ho~v v1zvezet~k ígenybcváteli•el 
is o csu n ;t!<'!slllt:S&ek egy mocicrn 
strandf•it dó. l'v'L~s·ers ~g es sz.ürö es fer
tótieni:ö i,,.~;.u:~"e;., leh<"töve teszik 
azt, ho~; y a l.::e,itdt medenc~kbe mtr 
a tavassldl b.::o.:>cS:iJIOit vizet ::S-4 heil
napon a•, tt·ILI <~'- c~U7. nyari SZCZQ

non ker•s. :ü: ne .. · kcli ldcsereinünk 
es cs.k ar''ll~"~,: nagyon kevis vit· 

potlas me: t> d a mtdwc~" ben allaneló
an krislaiy:.sz•.l, baci luso.ctólteljesen 
mentes, SLtn(.: 1 •:ovtzszen.i li.irdövh et 
tudunk a fur.iozök n11ure bti:losilaJJi, 
Ez: a rendsze:· Nemelorsugban alta· 
JanossAgba.n citerjedt es ll:ozmegelére
ciésre a ltg•(d.ye~et:o i~cnyekct is ki· 
clegili. Ne.-..c~al\. hrl;jenlKUS szempont
bó', ae keveSt:L'b VÍLS~ÜKStg(ete kOVCt• 
leezteben lS A C~ ll.Ji' le.:jobb. •' me(• 
felelö, any.tgi !.Z.empt:.l'lbol is rentabi
lis. Egy suoo~dh.i•dond uemcsa .. a hi
giénia jat.s .. tk Iontos szercpel, etc a 
rentabtlit.-.s 1s. Eppt·n e~ert a nemet
orsugá r.:njs:.ert viszik at a gyaKer
latba a :e"tuoo nugyar vo~rosben, itt 
is ezt ke" n.e;: V d lo~1 ani. 

At. e .,,,,·t• terü•c:et a szüKstges 
részéb(n n-., 1 s1.erucn lehetne Íl\sitAnr, 
disz bo tu o" .. ,. '• viro~goi< kal beultetnt, 
azon s allt:., ti• ;:veFs~onyegeket letesi
teni, szova, t' li. ~-sz~lgcs környezelet te
remteni. Mmd•n leht>ios~g aav• v.an 
arra, ho~y tl! avarusltKosainak kin
egészsegel a :ehelö legklnyesebb ige
nyeknek megleL lötn szo!galni lehet. 
A varos s a M,.rra idr~tenlorgilma is 
mcg~<ovetdi, ho.:Y vegre szabadtürdö 

létesrlles''", 

C·:up•n uszo;;i .. t ma mar nem is 
letesilenek, merl uszodaban az uttar
tóZkod~s c:iak egy·k.~t órira terjedhet 
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ld; • stanelnál (szab"alfürdönei), mivcl ' A VU Oli lako•••canak mcc Í! ci i l apolasira. Gyöngyös c t=kintetben a 
nagyobb terilleten fekszik, a fürd6z6 adni a lehetöstget ar~a, hogy i_de.~c_n . vizhiány mlatt maradt el • .. fcjlöd~st61, 
k · .... · · · · 1 · tt "Itb 1., be való t~ vous ndk ül ottholl JS o: \Il- Sionb.-,n " m~r <Hot a l~tnrt~tl vJzve-

oz ... nacgaKar•.gesznapJ&ISO :o el 'kkl 1 'd l' bbf'l"dé'lh beasen a víznek, a lcvcgönek, a nap· 1 zete c a Cllf ea 1sa CJ o SI e •· 
a szabadban, a jó lnegön, a napfé-

1 
nak, a fenysek 1 minalczen cgészaág-~' lőségek is adva vannak, a kérdés 

nycn, kellemcs saórakozisi lehelösé· ügyí vonatkozuu tényezöket tel han• megaidasának akada ya uincscn. 
ecil mellctt. nalhassa uj.at javára, cgésu•gene~ Tiszaparti . .. ,. 

Pf\LÓCDERES l 
.Kö,ludotnású, ho~ey a M aira lel(drá- l 

aább kinc~e a vi,, amely tehe&en meg&ulJ
i<~ a M.ttra fejlődési lehet6<hlllt." 

EI(I!S& fraSli meKállapitáli, csak pár 
11apja láMI napvilágo!. 

Mi régen han~oztatjuk. 
~ut eK) e bd is l 
ALI, hogy et1ez. a .kinc>hez" hozzá 

hll juttatni azokat is, akik a Mitrát t~rmé
snti sz.ipsé~eeaért, l(yalol(osan, faradsáKOS 
~~~ sokszor kamer•lli u·at tesznek mea. 

'' krmészelimádu turistákra is IOildol
janak az(J·c, lkik u idt'Ktnforgalom hanaza
tos ci•~· .. 'ri képe~~k h-nnenek az e11ész Ké
kes csú.:r.ot átadni a .tarváaásnak". 

N,- :n leszUnk mábl, csupán le közlllJUk 
1 .Mal(yar Tuns1a SLö' t béli" októbo~r :l•án 
kdl h:vcld: 

.Sttlvetségünkhöz állandóan pananok 
lrkeznek az. Al~ó Já"orus t.rrás •izének el· 
zárása mi;,tt, A M. 1. E. lt:wuaóbbi IIZé,~en 

sikerOll vandorl(yü:é>e alkalmával magunk 
is tapasztaltuk, h<~KY a turisták az általunk 
ismert jó vizből szumjukat nem ollhallák, 
kulac&aikat m~a nt>rn töllhetlo!k. Oly láh•ka
tult ~Ion, miut a. Ké~o:sre VIIleli k&inkálJb 
haszmUt út, Cilllt:k ia lorrá~nak vizére szüi.• 
&ék van. 

Tiszteltltd kér;ök a Tekinleln Elnök· 
's~get, hOICY a muitban a kllz által használt 
és jol ismert forrás ujból való hasznélbllltó
saga iránt leK·,ürgös, boen intézkedni szive&• 
kedJ•'k." 

Hazalids tisztdettel 
M.T. Sz. 

C mcdl a •'.tiatra E,o•leil 

u~ V<ljJUII f l a (imzdl dnöko~ge me11 
f.·Ria-,· ért~ni aLI, h••RY att nagyon u.lvaria• 
:;<~n, 011 komoly pan~~z halli(Z•lll cl. 

A • Tekinld~s E.nök,~K~. arnint a •i- ' 
szonyukdl ismeqllk, mint • \Ut•a Eto:ylet• a l 
lnrlslllk~\'JI 111ar li<'lll bU. ill l:,;rÖcJtk, IÍ)!y•,~ 
hORY nem ~o~ 1<.1ö mulva ig,ua lo:sz annak 
a u1i1:ap t:dloiii'I!/Olt tp~s, dc sze.leu:cs meg· i 
j~I(YZ~SIIl'k : l 

,.~'<,••u sokára a Mátrál a Má1ra EK)· 
lclliil h~ll ~~~~~'l lk lll." 

ll<H il f,·ulc<~l> ill 0 ki".:~"-uül most il 

turbl<•k kéru~•, 

V•s;za kérnek l 

Alt k<'rik vbsza, 
né;. il• rcndc:t! 

A lurrásukill l 

.... u " ú. '"'" ,,] 

Maid ha illllllll járnak a K~•esre 
vi>szaad]ilk l 

Addil( a \\átrá! ól · nt•kik is krll tgy 
kcvc: et meJoth~l(yni 

A fa, ;ll í1~1 is ki •t ~k 1·'ö:n~ l 

A .\1.1/l<lllld~ki 1/ir~tlp Gyöng}'ös lel!lurlulnw

.mbh lao ta. Mmdtnutl ezt kiJvete l je l 

• ,, ••• 1 •• 1•'•"•'•• 

Gyümölcskiállitás 
A licvesv, Jlllc;..}ei üaz.détltági Ei'yesU· 1 

ld ~. d ,j)lhHo,.:,l< rhlc ük 0Jblái(OS E!iye-~ 

tükft'u,·k ll eH"'"' It t•j Fiókegyc~ülde u 
Et~li liorh,··t •crd~lwn Hcvesvárlllt'l(}'e e~e~sz · 
területére kil~rh:rM gyOmllks·, Hlllö- rs bor
kiállitásl rtuJ~;:zn• k Eguloeu a Lyccumhan, 
dr. Szrnrt~csli"Y' L .Ju~> v. lJ t. t., tttri érsek, 
dr. Kallay :'\'\iktóti lll. kir. fö;JJ,~oivelésü~tYI 
m.ui~>zla, Fabinyi Tihamér u;, kh. kere.ke
dcl~mUgyi rmnisller ff3vcdnökstge alall, 1933 
oktot'ler 14-21 kO Olli Idői tt>. 

Ezen kiállitdll a •eude,őség Hcvl'& 
vllrm.:gye termelő köz0n5é&él aual a k~re• 

lemmel hiv ja meg, ho&y termwlv< u y<~ .,z nc
aavanak betnUialá&Í\lll ltel(yt:ulaiiU ili{Ul il tul! l' 

ua11ymtirvl1 elöreiJalal.lullsá&aról, llllltl.yd a 
vál&áiJiuS idők nehtZ&éKei tllcoére i• Illiu· 
denből a ll:l(jubbat, a legértékesebbet ti• ek• 
nik előállítani. 

Azok 1 11om or ú eszttnd6k, mely•k az 
Ö&h:rmelíu is jllattenyészté&t üzö u.uö· 
11 •zola-társadalomra nehezOinek, felhiv.ák a 
figyelmet arra, hOIJIY UJ termelési l~hl tösé· 

11er.kel kdl kle~éSzMenl andilkodásu; kat.' 
A löbb tt>rp1elésre osz.tutt munUikodlll a 
11azd.t kucll-iut.U csOkkenll, JOvtdélmét bir.· 
tuubb alapokra heiye&l els a maayar gatda 
beiterjes gazdilkodisiaall Jegjobb kiegészi· 
lője a gyUmO•c~terr•o~s. a al.ántófOidl ker· 
tészked~s. Nem etllak abba a hibába, JutilY 
Jöv6nk l"IIY• dtlli bizlusltékának a ayllmölcs· 
termdtst, a ~&610saa~dák mentavárának a 
c•emeK.:szölóterrnc:lé~t litrtsuk. De 111inden 
gazl.lának be kell lit.nia, ho11y uéls.:s.aes 
ér•liilesa • .:~i vtHouyalnk kllr.ött, az idoJárás j 
st.eszélyes :alai u!As~l melielt évr61 é~rt: sli•- 1 

gdüatJ f;!ladat e"yo:da:u gazdáikadati rend
szereinkne~ többirAn} IÍ klt pit4&e. 

A \ilá"un mlul}t>nllll elötérbo> tulultak 
olj·il·l .... nytai•.>K, all;t'l)ck a 1111 ré~ti t. nut:· : 

kll renoünkn.k n~m kedv,wck. C>ökktnt l 
il kl!>l~ .·r·, a husf ·lolYISZláll, a. ov kedell a lil· 
Lek:. •, t_oll.l-.gt<!lik l g)asl á~a. ur.ás;t · 
tö•t előre a KYÜillö:csfugyautlla. 

il· Vüválllll!l()'t! I!()IIIIIIJ>~S tb lll!lllt!lo;t'• 

s,ölili 111ar i~o~e•r JlltSIIZIU~ tljulull.k már ~d· 
tlih: j,, d l•;11nak mé& tavolautil or.; áknkh., 

is kerlil:~i, hJ ~ icrmdük i!l mi:!t~stlg ja\ll.i
sftra, il H ·dé~ H),U!i t.~v,~•.e,.)s'g gond:~

sál(ilra, a ~-res: l'dl'lt•tum··l karölt•e a CHI· 

magolásra m~.!g l•>ko7otfabb sulyt hlyeznck. 
Férecm·•r.ks. száflilóképesen szedell t!s cso
maguli ~:yUmlllcs t!lhelyezése ma nem proh· 
léma, kormányzatur.k kUlkeresktd.:lmi poli
tJká,ának egyik kgsrehb eredm.:nye épen a 
ayllmö!cs. ivtted nehézs.!gek t! 11 korlátok tl
háril<isa volt, Mind.~n akadAiy nélkül ma 
kivitt mennyist!g kétsteressl!t ls biztotillad 
lehetne 1 terrnelöközönst!g sz á mllri, ezért 1 

gzUmölcst~r:ndést fokozni kell l 
t::~tri kiáll;tahunkon seregszemlét, kell 

tartanunk at eddig elért ertdmények leleti. 
Tanulnunk kell ll{)m.hlól, ld kell tapaszta· 
latainkat cserélni, a gyOmOicltermeléaben 
kezdő 11azdatársalnkat t.lllatnl, 1 maaunk 
mu >kát~n·tk er ~dményét: lf)ümOice6t, s:u'llöt 
b~mutdtui ho11y a kéteikedAket a siker fe· 
Ilii ~~~~~~· yi\aük. 

VarnH·Ryénk másik naay lermelésl .iMá· 
nak, a boncrmelésnek pedll( Itthon kell fil
kozoli e· h, l ye~kedhi h heu'lsrgel bazll•&itani, 
klnáll>i kdl a mi cégér nélleGI jó ho:a•nkat 
must m:ir, aoiolkc;r más termet61vid<·k~k hal• 
hatós prufJdiCindio~al elt!t-ü11k kuu:tl.'k. A 
lit> v t-> m<'l!l e• borok proplllcrtl\liJI tesz az Egri 
Bo1 hd, mt•lyen mind~n horvidékünknek 
mirHh·n hurmin6ségével réut kell veuole 
azé1t. hu:.:y a féloruáwból ldejöv6 fill~re1 

'un.oiuk •~ lukaló közönb~le mlnden lzlés els 
árban me;.:t~:;ilja azt, am:l ker~:s, uertthordjl 
bor<tink jn l11:tt. 

l..li.-unk ;.hhau, hogy az 111rl ~lillitás 
sihréonek l~:.fiibb kdl,.kl', termel~közOn~é

k"llk í\s~zd •;.;á>J, ID .l Ól O fol()a kci~viselni 
várme11yt'nk jtlentllstllf€1 hazánk ll'lUmo·c•-, 
uöJ,'. é, hnrttrm~·és, hi'U és eJZel a bit a· 
lomaLI i·m ·;c;jii:..: ''·l't.! \ér·!:-.li.ikd. 

Ll'Jo:k i'l'bh:iil a !?gna:•yoh"lll ·vegyen 
mi:Jd,·n t.o11n, ·,; r''''' <•Z t•gri kiálli•ás•>n. 

Dr. m 0!\Y LOi\ NC 
IÖi>IJiÍil, il \IÜ11:e.:yci 

IIYÜillöil:&l~rm lő 

l'l(ye: ül' t ei nil r. P, 

BORHY GYORGY 
fcl~í·h. tag, a vm-i 
galdabá~tti eayesü-

ld elnökl', 

Elö~észületak a táli ínségre 
A köielgi) tél m.i.r idn<zerüvö tette, i 

hogy a;r; i:l.:ttkc~ hat6sá~:ok az d!~l3tianok· 
ról való gondoskodás tervnel f<Jglalkoua• 
nak Télen, amidun kevesebb a munkaalka- J 

lom. a kerc<ctnélkuli népnek a dermestlö , 
bicle~r lcküzdutre hatós~g.J .. g bizto>i ott me· ; 

leg ételre, a testet vtdó ruhára cs lakásának : 
vad hideget elii1ö fütóanyagra uu s:ukse- : 
ll•· A város 30 4ll 0.00 pcn11Ö1 köllstgve- i 
tési tervvel indul no:ki ai nhigakcióo .• k. E l 

l 

tár~rybao érto:kcllct ia volt a b":ogy.-:uiui•z· , 
ttriwmban a mult ho :.!8 a'n, ahol a varos ! 
képviaclcttbca a poll.írulcstcr éa a mtiuaki l 

tanic,.,s :<''.:nt ,,..,-g. Korm.tn,támo~at.\sra 

ne.n "" ""'h.nuok, a zi u em ~ikuúlt kieu.
ko'u n• s i~ y a mo~gunk erejere tá.maukod· 
va kell az inségellátási lebonyolilani. 

Mindomeselre kivánatos lett voln•, hogv 
a Nagvpat.1k uabályorási és a M<rflespa
tak belömési ügyét be lebelelt volna kap. 
c:sot..i u in,~gmun~ák soraba. Köztgéustgi, 
rendtszeti. tisztasági és közbiztonsáRi tekin· 
ldek hol i gr n fontos ts tov~bb nem b~laszt
b,,t•l c k, rdt:sck v~~:l<~:es nnde;:t.e 11! 11 n.i
eióbbi lc;ies megcsinal.l~d . 

•••• 
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MEGYEI ÉS VÁROSI 

HIR EK 
Hatóslilll patkánylrtás. A N•cvp•tak 

il M'rcespo1to1k meotta, ac itelhuliadtkok
kal i1 egycb háciuemtttcl tllrtéoó, ivekig, 
esetleg tvtiudekig tartó bctömt&i müvelet 
a legjobb melcgágya a mcstcrstgcr patkany
tcnyéuttsnek. A ktszülö n;onstruous Bo~ty
tyáol tér talaja is ilyen gyanus anyagokból 
tnódik lissze s mi sem tcrmtudcicbb, hogy 
• plo~niroutlan szemeldombokon a patká
nyok uáui tanyáznak. A baciiluahordó 
kártékony állatok azcmbctúnö fc:l·felrajzás~ 
eaeken ac eláanyagelt, pestisl.&poa helyek, n 
felkeltette a v. t. főorvos figyeimét is, o1ki 
ennek k6vctkc:Uében elóterjesztest tdt o1 
hatóságilag fogaoatooilando generális pat
kányirtásra. Mindene5ttre jó volna, hogyha 
erre a lakoosagot i1 felhivuak, mcrt a pat
kányok ac csóvizlevezetö csalornak leled· 
tése óta álandóan szaporododk - a uám
taoi haladvany uabaly~i ucrint. 

Mlnlszterl blzottsag megyénkben. 
A b~IO~:yministl~riumhan evek óra n;Üködik 
t KY úgynevevl'zl!lt .r~pülőbiH·II~ág", mdv
n~k ren~~ltetése a videk közi11. z:;atasi hi
va:alainak rajtaült's5terü nre~;vint:alá~a. El 
a lJliOIIbtK az elmult evekbtu mar IOI.Jo he
l~ en n•t:l!f"rdlllt It or.,zir~ban, t<ÚIIdl Hev~s , 
várnregy~ kt:rül! nál~ ~l.·rra. A mu t ht:lf!k· ! 
ben a me111ye széi<h~i}tn, El(~r~:e,, 1arto11a l 
llltK vizs~;á:atatr, llliljll ptdlg a 1ará,1 h1va- 1 
lrll~o~ki•au jele111 m <K ahol m~g ll t' lll lcJI'Ztc 
bd DIUt.kálatioito 

A tndö·gondoz.) mu:}ki'.ban É,·d il( 
tartó 'ii]UI.Iiu; uta.t vq,:rt: a várud lil"''"o.:
Outó megkez•llc nrüKulk~ét. A ll"<f'illlzer 
vo:zdhe dr Bunán E ~o.ac ügyve.Lchi v. <>r·j 
VVli I"IILI(aláSa a a t á,J, .\z lllléLCl Ul~j;;II,Yii•r' 

tat uur a;~; Országc~s KüL~t:•u~• 11 ü~}l l11lc· 
z.ct j., ill vatalosali Iullomabul vtlk. L bak 
m~g a be;llgym uistk:ium ne·n hunorlilla a 
város áluozatktusé.:~t, rrrtlyet az rnléurlel· 
állitása érdekébl'n hotl•t' a; a ki ata~lla he
i}lzcll segél;,·t, illetn~ <m}lgi houájamlabt 
uem utalta ki. - tzzel egy1dejüle1: III~KCIII· 
tilJOk ill ad rs, hu11y ur Wtltntr Sá~:1.lur Köz 
kórháti o;z.talyurvu;, a S!dáuia flók:nt~zd J 

•KazgalóJa, az UIIY3tla.w.r épület m;bik szó.1• 
ny6ban, ahol a 1Udőgondo2ó is van, elhe!vc
nll Slefánle Anya- és Csecse 1 öintézet fej
fcJiesz.té,l!l miudeu ÍIIYt:kezet .. vd munk8l1a, 
U;abuau is 11yermekápo!ókkal, dajkakkal lat
talia el az. rntézettl, amel)nt:k áldásos, Od· 
v.,s h·1tasál az anya- es csecsemhvldclem 
~zol11ál~lában az évi statisztikai adatok fé
nyea.en igazolják. 

EIY lépéssei előbbre. A P.ac-1éren 
UAllltaudó lll~mh ·ly lillY~ i."r·d CI!Y lépé~
ael halad e Ore. Ui(yan1s 1111 K• er te reá a vá
ros - habár lnmaKától, de a rend úgy 
hoz.za ma,aval, ho11y kérni kell - az. épl
tésl tlliedél)t. Biz:tun reméi.JOk, hogy aL !!pi
tési en1edtlyt a városi hatótiáK rm·11 fogja 
adni 1 II!Y a v.trvavárt iélebitmény - jólle
hel lassa ·, de biztosan - halad a megva
lósu b a. tAdi u ma lelé. 

FelkérJOk a1on t. el6fizct61okct, akik 
el6fi1Ctial .Sijalkkal hátráltkbaa vannak, u 
6&Z111t aiclóbb uiveakcdjcack bek&I.Sal. 

TANO GY, NEPNEVELÉ3I Uj DONSAGOK 

ll_ _8,~~-n t Kár o 1;-.Jc-L il i~~~.~:~~~::::~:~; • .: ~ :~ ~ 
= =~~=- érdemes tanara, hazassagat 

1 kötött Boda Mariayal. öszin-
A gy6n1yöai áll. Koh.iry IJ&ván b- 1 te szivvel kivanunk a fiatal 

gy maasium ormára 1yászlobogot tü.ztck ki, : p a r n ak: sok sz e r e n cs é t 1 
mcrt sulv•• gyáazba borult a tudomány és ; 
isn•cretck ncn ·szcntclt hajléka. i 

Balint Károly rcd'clu laaár, igazgató. '1 

helyelles ez épüldben eltöltött negyedszáza
dos buzgó müködtse utáa, - c hó 4 én - i 

l 

hoa.szú nenvcdéssel bdcjeztc földi pályafu· l 
tásat, azt az életet, amelynek miodeo órája l 
n perce az élctpdyakra neveita nehéz és l· 

hazalias fc!adatat rakta a vallöra. 

Nagytudású, l.:lkii>mcrelc,; ts jóiodu- i 
latú laoara az ifjuságnak mcot cl közü:ünk 
az orök haz.& ba, ele cmleket itt hagyla szac 
és száz taoílvaoyaoak balás azivibcn 

A XXIV. katolikos nagy gyű-
lés. A nujtyar kaloiiit.us tarudalom 

seregszcmleje ma kezdodik Budapes

ten. Ezen a gyi!lésen a magyar kato

lik•s ·élet legnagyobb értekel vonulnak 

fel, hogy hitet legyenek az actio ca

tho:ilizmus meilett. A gyűlés iranyi

toi közölt ott van Sl:mrecsanyi Lajos 

egri érsek, ki a Nep.szövelscgi diu

gyü.esen fog elnóil:ölni. A uróulesen 

:__ október lO-én - TorOk Kalmao 
Koporsóját a hozzátartozók, jóbarátok 

papai pretatus tart elöadast az Acli9 ta a tanítványok rtazv~tviragaí boritoUak. 11 

A k . f Caiholica erkölcsvédcl:ni fdadatairc • . 1s miniutráns iú p~takzó könnye volt l 
meg•s a buzgo taaar &ifi út;anak leg-~ 
értékesebb kisrrój~. · 

•••• !!!!P!!!E!_ - ~ .... 

SPORT 
Repü:öGáp-mutatvánJok a város fslstt 

Stcruán r~ggel 8 ó1a .or naH rtpülö· 
I:•'Jltlc•r~~~é, Vlln.a ma~o~árd a fi.(yt•ln.et s rtl
VIol 1dii1c ll•t·gálillolla' ill i~koláha ~i lÓ !f· 
IU·ág é:; a hivalaiba 11\ichő t~>ztvi~dökct l 
u lJ ,k.,au. EKY lslllt!f< t11~11 plt1ta I>Javuros l 
111Ufal\'3li)'Okal Vt'j!zct .. kt lkdr.oÜ, Iliigy hal•!\ Ú 1 
"'u.uru~ )>é(Jén. E!:yszrr· e ~on >l.l'r uy;lq;ycu~
s.= .• va~ot• nt:ki at a. úr ma~··.·~·.g.1ua"', mc.~Jd 

uly ai.llll Szilllt, hel(} SLin:c ll hhak !eiCjd 
•urui d .. -\ nag-lt~mp•lHÍl két tt>lllY'• knzt i~ 
au ··piLl. V nkm~r{t produ~c1ói köti w, J: a 
pilorauyelv~n Uloi)'IICV~Lclt .duJi:.'•huc.ó", ml'i}· . 
IJ;;K a ll~illul<lllld8hc~, .a nyar•m a katuuai [ 
ll) élkurJÓ,éllll lill •U ll l ~(IU!Ö- 11IJ11111, ~Z l !(é ll} l 
Pur kul.;-.nak lt:lctörl a i iCbkáJ<•: piiCtal 
mi\r.irhalált Sl~llVldt!l. l --

Fotball-mérkőzesek. 

A mull vabárna;,ra h •rdtkll t>ajnnki 
rnéri<.őzt'li nclyelt a UyKSE. palyau barársá· 
lo',OS me~cs vulr, n;cl>''' a GyAK 4; 2 arány
lJdll •·Y<~I lll··g " liJ ~;St:-val bzemben. A 
111~1kőzés ll.:rat:;a.,,.s,á <néri vt·d't•!t át, rnert · 
Bali t, a Ch AK halüs>zckiltol:d l>eválogatlák 
az .=:szal< i Kerll·etn~k a Dél u) uwati Ktrlllet 
\álog.:tolljni.·ai uwy11naznap lejátszott mér
kőzC:sü~, .:aml'•Y 2. 2 arán) bau eh.lönh:tlrn 
leli. Az elmaradt bajiloki mérközé:i holnap 
lesz me11tartva. 

Bálint Károly tanár halálára 
Caendben elhunyt Clco.cs ember gyásza 
Borul GyllogvOs gimnáziumára 1 

Jó t1airuk' 1 kartársukat vc11ttk, 
ILlhunytat lr.ik íla&áa l&crctttk. 

Nema lelkc.S 111&gYclé1·• bo11a 
A 1Yim6lcs0t razdagOD c boara l -
Illco veled, tc jó tanir, B.alint l 
Emlikcdrc szomorú fts bólint •• , 

l 

Varosunk lövészbiijnoka. A 
hét e1sö napjain meltartou k1spuska 

lovtszversenyen Kát:lan S.tndor lelt 

az idei bajnok 318 ponttal. A kivaló 

verse~yzö most masod1zben nyerte 

meg Gyöngyös varos kezénségenek 

ezüst vandor.:.er1eget. 

· Ellltötte az autó. Vasarnap a 

Kossuth Lajoa~ ucca sarkan Medveez

ki L&jos a.tai vezct.:ll gepKOCSi elütölte 

Krat~.ócky Istvan 8 eves elemi iskolas 

tanulot. - A lilleres gyors erkezese

vel megnovu ed ell f,n ~: .. ium ba kerü1t 

a szerencserienü. jc~rt KYCrmck. Egy 

Juv.1sboc.i mog.JI kerül. a t;.xi c.i, 

meJyneK vezelŐJe a szero:ncseuenseg 

beKövetkezését mega~<adalyozni nem 

tudto~. A kocsi jobboldali sa·h~nyoja 

kapta cl az útresten alszaladni akaró 

kisfiút. A kocs1 vezetoje a sérül~ gyer

meket azonnal a Közkórhazba szalli

totla, ahol me.:a,:apllottak, hogy a 

gyermek ailkapocs· és koponyatörést 

szenvcdett. A kórhazi clsösegély utan 

Budapestre sza11ilollak, azonboto meg

menteni nem lehetet:, mtg az nap 

délutan me~:halr. A rendörseg azon

r.al meginditotta a nyomozást, mely

nek soran megállapita~t nyeri, hogy 

a koc:~ivezetö nem oka a halalos el

ülésnek. - A szerencsetlenség kis 

áldozatat nagy rtszvét mellelt temet

ték el. 

AJÁNLJA 
BARÁTAINAK 
S iSMERŐSEINEK 

LAPUNKAT! 
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A Kultur nyomda árban, 
VEZET! l 

kiá-f'litásban egyaránt 
VEZET! 

--------------------------~~--=·~------------~-~ ............................ 1 ................. .. 

MAYART MENETREND 
Érvényes l93~ október 8·tól. 416 Pásztó -Gyöngyös- Eger. 
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7 31 l ! 30 l U1·flu;.iy<':< ');c •· ~·~·'·v fm. ! 
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7 48 
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7 52 
7 57 
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8 28 
8 37 l 
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a 55 

39 
40 
41 
H 
46 
55 
5·i 
6 :i 
69 
77 
78 
N 

'· Vi-·1n1a- Ch-h~IJt::.· •·'•''R· • , 14 33 
l <h-iJalma; S~·.: 1 • 1• ll'il 1 i 14 32 
l ll••vo·> ll >1;1 St ·c i '' , .. '1 111 ll 14 28 

Delk-D:J:r.o·71ó • :,: ..• f1n ll/ 1(25 
l Wcs- Ba!rü<:>· ,., ·~ ~.rJa !m. 14 20 
l KAnatua ki'_,:.·,,·~ ~ 1 • 14 05 
l'<'pcollla ";.,; .. ,,,·•:':':. · ~árda" fm. l 14 03 
1 Ker c-~nd s'i"·..t t'l l 1

1

' l 13 47 
l D 'nJjt!n ult-I i!~. 1.:1 '3 37 i 
1 E~~:,·r p. n h.-jar·· f., lj 13 23 i 
l b.:l'r tvháta l ~iárö fr. : 13 21 i 

é. E ll e r L\·C· um • , 13" 20 
-----------~----~~~------ l 

l 
.n• jelzett vasárnap és Onnepnap Gvr•nllyös é,; E11•·r kllzO!I nem kOzlekedik. - j 

9028/ ki. 1933. 

Hirdetmény 
A HrvP•'·órm····v··i G mia··;ílli Fl•lO~rye

hh6,! 111t'!!•1!l:•pli;;sa sz• rint a vármepye 
l'I(P'Z terlilt·l~n ~ kedveHi i<:ö,~rás folyJán 
;;z nra;~ka m~rh,•!t'lit'J:' i t bn1p»rodolf ~ Íl• n 
ra:~v v,•, zél' l Jel••,:t :1 la~t·rna t's herrf•'lfk:t'. 

T ·kin:•"lrl ~rra, hr•gy ;:7 "r:>l11<a irl4sa 
; 1\l(•.'e:ii ~ aki az1 ir ,,,.j (• .;.yi;,s .. tia a" '' 
lul!jd"""~ v~I!Y :·,'rl,.~.r•s nz 18il4. ~v.i XII 
t. c. 95. § k) nnt ;ira iil' 111~ klh,11ást lrr.
vft pi {!.; 600 '""'~iii~r kri•·•lllt·IIÍ ~ elzi'lrá~ra 

i" :ítv"! 1 t:l t :!1 ~·\ ~ ::·" f·':~!-'i ~\UntPtenQii, 

f··!h \'f'·n il v;· ... ( s 1 ·hr~·• 'n'. 1·1~ nnal VIJ.!V 

'•ir'"'"' 1 rpn.jpl ·. ''' ·z·.,, :.t. 111.-gv az álla-
!rt\ ill :l' !t . ;; ( '. 

,., •.• ·l 

" :,. z inrmva 

tivii;;;.: . -. i:·'·' ,J; :•· · !1 :.ll. 

l .. , l R D J;' 1" r,· (: ;~· i 
1 • a 11..... L·-· "-• 

csak a;·: 
A h: A 

'·' E·nö 
.'",,~ter h. 

,._.._ 

~~ir.rd: •• u~ & , 

ERED
MJ!NYE 

.z • csak helkllzna;t közlda:dik. - • t'' 1dz. csak v adr· és !lnnl'pnap kllzlekPdik 1 
1933 XI. 12 től 1934 llL 18·il>{ P:\ 1ló és GyönKYII~ közOlt a I'B•árnapl és iinnefJnapi l n~"" y~ u 
járatok csak téli spvrtok !lt..;sé;e atkainas Llö,áras c~cl~n köitlr.kednek. i ü i~. ~· 1 

'-'~~ ~ y l• *'l~~l§fjll02aK]~102aKJI Tehát w:~. 

~ fSi Apolló ~\ozgó ~ fflö" is ~ -----.......,-·..,'------- ~l UPUNI<R.,N HIRDEZENI 
(!) Szoml"at, október 7-én 9 •\ ak nr, '· sárr.ap oH\ ber 8 án 3-5-7-9 órRkor ~ j •raSBfMMrrrffiil• 
[§] Gaál Franciska óriási sikert aratott attrakciója ~ KÖNYVErr 

~ PAPRIKA KISASSZONY l ~~:;:\~~·~,·.~~t;~.\.'~~~:!: .. :.~~:~,. :\~,: 
~ 

JÓ ,•s otc.1o munkatról klJztsmert 
E~y o~ud 1"<··11 , <•l 1••·1·1•1 Ic il.:rlnb~n 12 klvtJná-l an. 1 · 2\I(;.l· . .r;,~~-t G ilJLA _ 

~ E,t k·rl(5s;;ti: ZSÁKBAMACSKA l>ani{os hurle }k l ~ (' · •'"';·'1 (t,'.·""·, f i.';<•'·· ll. 11,'2) ~ 
II~AlJ'l 1 ~ 2"1 ., t ft••JIJ.<·• •, II"J'"'n·nl t>en 11• ~ 

!fi1cal~~i-=~=U~IIc:a:!][iiáiil~ L~Jltii:J 
mJ Elt''l H~lv•'• y tul:•jd .. Po•a, m•ut a .Málr~\:d'ki lll>lüp" t>ii>!Jze:!je, ;o- ~ 

~ 
IlO~ U It f h .. , JI) é 1 ~s ll-PO hárnw!y ·.·löa·.1 h ra 2 dara~) i~ICYt'l il{t'nyhevcnnl. r1 i r d e t e' se •. n k 
P.ih·lly 61, fenntartott 50, zsöllye 40, zártszék 30, támlás, kOrszék 20 fill 

El;•aJ~s fl'l 6 és 9 óruktlr. d 

l• e=l;;~~~~~~~i&r,J; l ~-;;s~:~!~:u~~ 
NyomalJit a lú:ltur·n)'OIIHlában, Uy'\llg)'ö~ö~L NyorndJvrzetll: Sima Dál'id 
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