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MÁ TRA\fl DÉK.; HIRLAP 
T4rsadllml, az8pirodalmi, tanDgy-ntpnnalási, IparBaJi ás gazdasagi hatllap. -- MB9iBIBnik mindEn hitEn, szombaton 

~ Szerkeszt6ség és kiadóhivatal: 
6y6n1y6s, W ac b ott Sándor•utca 
18. "ám, hoYá a lap s&cllcmi rt· 

l 11~rc YOa&tko&ó k6alcmtavck, clö
~tisck,blrdcteai díjak küldcadók 

• KAPHATÓ MINDEN DOHÁNYTÓZSDÉBEN 

* ~ * 
FELELÖS SZERKESZTÖ ÉS KIADÓ : 

DR. KOSSA LAJOS ÜGYVÉD ---
NEMZETI MUNKAHÉT 

A "T.iSZ" rend zisibtll novem
ber hó n. il 19. közótli napokon ha
talmas arányú t6me~felvonul.as, k Ulön
böző gazdasági, ipari, kereskedelmi ts 
kulturális me~mozdulas teszi Buda
pest életét mozgalmasabba. Az ország 
szive dobban meg e héten s a ma
gyar élniakarás tör elő a sajgó fajda
lommal telilett lelkekből. A munka 
~iadala lesz a Nemzeti Munkahét, a 
nemzeti munka dio~dalmas fdvonulása, 
a munkaproduL.tumok fényes tarh.iza· 
nak bemutatása, a nemzeti öntudat és 
akaraterő 6rvényesülésének bizonyí- l 
lisa.-

lao hit, bizó reménység 
a magyar jövO iránt 1 Ez a 
Nemzeti "Kunkahét jelszava! 

A ~uoka becsülése, törheretlen 
biza om a magyar ipar, kereskedelem 
és a ma~yar föld iránt, a magy .ar nem
zeti kultura apolása lehet ma minden 
becsületesen gondolkozó magyar törek· 
véseés célja. Büszk6n hirdetjük, 
hor;y a munka tisztelete 6s 
beosQ16se a keresztény nem
seti sondolat jegyében szü
letett ujja, naggya s ele
gendO volt másfél évtized 
ahoz, hogy ma diadalünnepet 
Qljön. 

Hatalmas méretü nemzeti meg
mozdulasa lesz ez a hét nemcsak az: 
orsz.\r szekesfövi\rosának, de a ma
gyar vidéknek is, mely nagy számmal 
keresi fel ez alkalommal • malfar 
nemzeti munka legnagyobb melropo
lisat: Budapestct. Hilet kell tenni mind
·annyiunknak a nemzeti numka jelen
tősége mellctt, s egységbe kell tömö
rülnünk a ker. satény nemzeti & ondo
lat é&iiZe alatt. A munka jegyében 
s&öletelt nemzeti egyséc lehet csak az 
alapja ennek a nemzetnek s a boldo
cabb maayar jövendőnek. 

Munkáljuk ezt a nemzeti egysé
get az álhl is, hogy minél számosab
baa vonulunk fel nevember J1 és J' 

közölti napok on Budapesire s életjelt 
adunk magunkrol. Az összetartozan
dóság érzelét ezallal is fokozzuk s ad
junk tanubizonvsagol a magyar faj 
életerejtröl, mun:Ubirasaról, szellemi 
és fizikai kivalósagairól. 

Gazdak, iparosok, kereskedök 1 

lateinerek l V eg\ ünk részt a Nemzeli 
Munkahtt na~:y ünnepén 1 bizonyil
suk be a küllöld elölt is, hogy egy
ségcsen .ti unk a magyar nem:zeti gon
dolat mellttt, bizonyi!sulc be, holy a 
magyarsa g öntudato~, a karaterős, tett· 
rekéu értékes fajta. Bizony .tsuk be, 
hggy vagyunk, é'ni akarunk s joga
inuól nem mondtunk le soha l Be 
kelt bizonyilanunk, hogy a dunai ál
lamok közott Magyaronzag vezető

sterepre hivatott : k ulturajanal, gazda 
sagi enjénél, ipari fejletisigén é! és ke
reskedelmi r.atermettségénél fegva. -
Mindezek tudatab•n epen a munka, 
az élet s az igazsag jogan t il t a
&oznunk kell ezen na~~:yaranyú 
fel~onulas alkalmaval Tria
non ellen, mely oka a rablók al
tal becstelenül végrehajtott országrab
lásnak, megcsonkitottságunknalr, min
den IZ!nvedésünknek. 

Tiltaloznunk kell ez alkalommal 
is a trianoni Ifalazatos bekerongy 
ellen, mely igaztal.utul, jogralanul, dur
ván belegázolt a magyar nemzet leg
szentebb örökségébe: a magyar földbe, l 
a magyar ldekbe s mindcnbe, amine
künk a legdrágabb, a legértékesebb 
volt : a békés, boldog ma~yar életbe l 

A Nemzeti Munkahd hatalmai 
demonstració a nemzeti condolat, a 
munka, a magyar élet mellctt. A ma
gyar értékek, munkatermékek pompás 
fennyel sueárazzák majd bele a ké
telkedök, a kishitűek lelkébe a szebb, 
boldogabb jöv6 iránti hitet, bizalmat 
s eröt nyujtanak a további munká
hoz, melynek nyomán érhetjük csak 
cl a magyar feltámadast l A Icitartó 
magyar munka, a lin~óló magyar 

• • • 
Előfizetési érak: ~ 
Egtsz nrc 8·- pengő, félévre 4·
pengö. Egvcs sum ára ló fflér. 
Hirdetési díjak clórc lizetendök. l 
- Nytlltá soronkint J•- pengő ...... 

sziv s a bátor, áld1natos magyar lé
lek hozhatja csak meg mindannyiunk 
alma! : a .z; integrHast: lélek ben és te· 
rületbcn egyaránt l 

Fogjunk össze kcres~tény test
véri szereletle!, szalgaljuk a nemzeli 
egység nagy, mindent atható gondo
latát, s minél számosabban tegyünk 
hi~t a Nemzeti Munkah~t alkalmaval 
e szcrencsétlen magyar röghöz való 
ragaszkod.isunkról : a nemzeli munka 
mellett. Minélszámosabban keressük 
fel ez alkalommal az ország fövaros
sát s áldozzunk a nemzeti egysé~, a 
nemzeli öntudat gondolatanak l Br. 

F~LÓCDERES 
Ha emhlkezetünk nem csal, azl írtuk 

és hangoztalluk sokszor és gy akt an, hol(y 
a hivatalos óra nem au!rt van, ho11y a tiszt· 
viselö robotba leHIII· Rendcs és komoly 
tisztviselö elvégzi feladalát a hivatalos idő 
ko. látja nélkül is l 

Ez at általános és rendes, esküvel P'" 
csé!elt állageset 

A hivatalos óra ezek szeríni a f..tek. 
az Ogyes-bajos po'giro« mihezlartására van 
mel(állapil•a• 

Ezl be kell tartani, Nemcsak a hiva
tali eskü alapján, de az állampolgárok Illi· 
att is. 

főként ezek miatt. 
Ki la s'oktak irni a hiv.tlalos óra idejét. 
loyen lábiára van szükség a föorvo•i 

hivata Inál. 
E-öször tábla kt!ll, hogy : hol van ? 
A sokat és sukszor emle!!;d<'lt le~tvér

városbau fellünő na11y b~tliúel van k1irva 
a hivatal jell~ge. 

Nélunk a városb íz a uccal falán van egy 11-
U:IIt•kopoll kis ládika, elmosédoll vörös ke
re&&ttel - bejelentésekre - - s ezzel az
tán kész ls. 

A .hlvatal"-1 azután keresheti a járal
lan pol11ár, - nincs megjelölve, - annál 
kevésbbé van leliUntelve a hivatalos óra 
pontos Ideje. 

P~dll( ez fo11tos, .nálunk' n an on 
fon toP, 

Mert ÚIY gond"ljuk, hOitY ha kl lesz 
Irva, maga a IIBZII f6orvos lo1i• legjobbau 
bttarlani l 

Esküje miatl l 
Polg~rok érdekében l 



S.terlntllnk, ez a hivatal épen olyan, 
mint más közhlv1tal. Közönsáu és szegényakció 
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Ebbe ls naponta bt ktll Járni, hlvi.ta-
101 órát tartani, ba csak •lY órAcskét ls,- Gyöngyös város k~p~js~lötestü- J az alkalmat Glyanok is, akiknek erre 
- de rendszeresen és no,onta vlsszatt!rtlen. l t i e k 'l f l t l k l . l TudJUK, hogy ttrhes, de 11 ,61 vérosban e e •z ns gese te i c segi yczisbe semmi szüksigü ':'em ett . vo na 11 
ls ilY van, söt a jéréaban, a vérmeiiYéo ls.;· a régi 28.000 pcngös keretet szavazta ha igen - mint ahozy erY· k~t cset-

Kl VID Irva l meg. A nehez viszonyok ellenére i' röl.mi is tudomást szareztOnk, - er-
Betartják l valóban narvszerü pildafa az áldo• röl a vezetöliget mih.ztarlAI l~lfából 
Tiszlátlan vag) unk azzal, hOlY lia lte- zatkiszs~gnek. Most már csak az a irtesiteni. 

t~ghez hivják, vagy sürgősen egy rend6r.. fontos ts ezt ll'lindcki foggal elvarhat- Nem kevésbe fontos követelminy, 
sé"l eseihez - 111 kdl nr enni, elsöbb ez, ja, hogy csak a sa ji t hibajuk on ki· ho&y a segélyezisb 6 senki, aki arra 
minl a h1vatalus óra ! ; de ilkkor kl lehet 
irni egy táblán, hogy hevé, rni•r• ment, ml- vül inségb·! futottak riszesülfenek tá- raszorul, ki ne maradfon. Tudjuk u-
kor tér viss1a. mogatásba, és pedig oly mlrtékben, cyanis, hogy vannak, akik inkabb 

Ilyen sürgős elhivasok u1én is marad amint arra valóban rá vannak utalva. Icmondanak a támog•tésról is n41-
valamelyes kis idO a hi11atalnuk. "Aki nem dolgozik, az ne is e- külöznek tovább, mint sem személye-

Amelyre me~evalasztollák es amtly ulén gyi:S", mondfa a Szentirás. Szeren- sen jeler.tkezzenek annak átvételére. 
nyugdiJas fizetés jdr csétlen viszonyaink közepelle e bib- Másoknak viszont kedvezőtlen egész-

Eifoguu, teves.:n látó az, aki }6 ot•osi 
szakképutlségét el nem Obmerné, de hiva- iiai moAdás némi módositaua szorul ségi állapetuk, vagy hajlott koruk 
talnok is: t!ls0so1ban az 1 ilyenformao: Akinek volna munka- teszi ezt lehetetlenné. És mivel az ily 

V.lamelyes közhivatalnoki rend: e. re alkalma es mégsem dolgozik, az ne esetekről le&inkább a közönsignek 
a hivatalra is áll. is egyék. i.&észrn más elbirá,as alá van aikalme tudomást szerezni, kitől 

Ne•n funtos, ho1z esik az, akiben meg van a munka- varhatnit jobban a vezetösig a felhi-
8-9·ir, h vagy: g. l2-lg 1 készsig és sajnos, nincs alkaloiJ'. vast, ogy figyelme ezekre is kiter-

Amikor Jól esik - választás uerint, Nem szabad figyelmen kivül jedjen, mint éppen a közönsigtöl? 
a véros fe;ével való békés ma 11állapodás hagynunk, hogy mindig voltak, van. A szegény-hivatal támoga~ása k'öz-
alapján; - de legyen. ·nak es lesznek olyanok, akik az em- érdek. 

Ez sem f&orvo'Si fun.:tió? l b~~i sdvek könyörületessigét kihasz- fl.lem csekély jelentősi gO cle1gelr 
Az ll .• n.aljak, sőt arra alapítanak. Ugyan nem ezek. Nem pedig elsősorban azért, 
S ... k más egyebekkel l · · ··' ' lesz-e a segélyben részesültek. közö1t mert ha c visszaéltsek kiküszöböltet• 

Minden Oyöngyösihez. 
Minden maiiYAr eiubut vérill sértett a 

csehek leguJabb inlé;~.kedése, mellyel u ősi 

magyar várusokbal'l, Pozsonyban, KassAn és 
Ungvároli a tubulyban levő magyarság a
rányszámA! cseh statisztikai móduerekkel 
•őt erőszak alkalmazáséval 20 szé1alék a1Á 
~llllyesztellék 1 ez alapon &zémíbték a ma
gyor nyelvel a hivatalo& érlnlke;~.ésbc'll, de 
számíinH akorják mqf a m~gánélell61 ls. 

A ma~eyar Ih p ez ujabD arculcsapásé· 
netn lllrudJUk már el szóllauul. Tiltakoanunk 
kell az ell~n. hu&y odaál a halérokon tlil 
e&ymást ériK a jogtalan, lOrvényadta jogo
kat elkobzó intezked~sek. 

Tiltakozásunknak hangol adandó, f. évi 
október hú 22-én (vasárnap) d. e. ll órai 
kezdellel az anyavárobh:.za nagytermében 
tillakozó ll) íilést tartunk, melyre a város ha
zafi U polgárságát ezennel lisztdettel mrg
hiv,ull. 

Gyöngyös, 193J október 19. 
Hazafias üdvözlellel : 
Ur. Puky A pád s. k. 

pnll(ármestcr, 
11 int a Mdgyar Rcviziós Liga 
gyöngyösi Csopor, jának elnöke. 

AJÁNLJA 
BARÁTAINAK 
S ISMERŐSEINEK 

LAPUNKAT! 

Felk~rjllk aua t. cl6fiut6inkct, akik 
rl6fírctl!al clii•iklcal hjtrill!kbaa vannak~ al 
6suact micl6bb uivc•k4!clicnck bck61clcnt. 

·tö~b ts ·ofya·n~ a'ki 'lY kjs ~~~~jar•s.· nek, a~! ~ nemes ügy ifd·clrtben na• 
UJ in~nkihoz tudolt voina jutni es gyon- l ÍVift'atos,:akJsor a jövöbep, még 
u&v magának, mint csaloadjának .a teli azok is· sietnék aa akció sikeréhez 
honap•kra a mindennap! betevőfal ,_ hozs.aj.-ru~ni, akiket ta'án ippen e1yes 
tot biztósitani, de a varosnemesszivü. Vlsszaelésekröl szenett tapasztalatuk 
ségérc sp~kulilva, a kényelmes sem- tarroll vissza az abban való résztvé
mittevis aliispontjára helyezkedik ? teltöl, de nem csekély jelentöségü a
Most e tél kezdetin már nehh meg- zért sem, mert cssk igy irhetö el a cel: 
árlapitani, ho&y kik azok, akiknek lett a valóban iginyfogosultak minél na• 
volna ~lkalmu~~: a nyár foly.aman a Ryobb fokú is a sz6ksérletl•l egyenes 
t41irc való bcszerzisre, de kenyclem- arány ban álló fölscgélyczise. 
ucretetük folytán ezt elMulasztottak -;;:;::::;-~=-",-=-=-===========;;;;;;;:;;;;;;;::::=;;;;;;;:==:;;;;;;;:=: 

és most az emberek irgalmass.igát 
kinytelenek igénybe venni. A közön
ség nagy azoigalatot tesz a szegény• 
akciónak, ha jövőben, k lllönösen a 
nyári szor&os mvnka ideJin e tekin· 
terben is érdeklődik, is tapasztalatai
ról a segélyezés iranyitóit "jékoztatfa. 
Ha ugyanis tal•ltatnak ilyenek ts 
hisszük, hogy találtatnak, ezekre al
kalmaani kell az irás szavaif: nem 
dolgozta!, nincs jogod az evéshez. 

A másik szempont, amelyben a 
közönsig a vetetőségnak segitsigire 
lehet, hogy a secélyben csak az arra 
\'al6ban flszorulók riszes<ilfenek. -
Csaknem 22.000 lakosu helyen min
denkinek élctkörülményeiröl Uszta U
pet alk•tnl nem k6nnyü feladat. Es 
nem kOlönösen annak: a vezetőség

nek, mclynek a scg•lvczilhez szüksé· 
ges östterek összehozáÍa, kloaztésa 
i J ef it leköti. · · 

A llözönségre v.r a feladat mea· 
allapltanl, hogy nem•e has".nilják ki 

Meghívó 
A Manar Pirilak Sscatkoroaa Sz6~ 

vctsl!gc gy6aay6si csoportJa J9J3 ivl októ• 
ber hó 22-ia, valérnap dilcl6tt JO órakor 
a Huoa•ri• sz•lló f6lclsslatl termiben tar
tao46 tl11tujit6 k6ztv61isrc c csoport tar• 
jait Ils a szcatkoroaa hinlt tlutclcttclmcg
hlvJa •• Elo6ksia. 

T •rar•orout : 
J, Óhiclv Ligmaa Imre c. 1. csoport. 

ela6k megnyitilja. 
2. A& •· i. tlntika& ~~ vélaa&tmby 

Icmondása 
l. Tilituillés Eucl kapcsolatban a 

lcmooclott ela6k Inastata Ma1nln Aclotféo 
esperes-pltbánosnak clnOkki IDCivél&lltúa 
tr•at. Ezeaklv61 kit t•nclaok, tltkér, Jen 
16, pia&ttros, cllea6r ~s lc1•1Abb 20 vtlaszt. 
m•ayl tag IDCi;VAJaszt•sa, 

4~ A cacavAia11tott claok uikfo1lal6 
be ss# dc. 

A Mdtravidlki Hirlap QylJngy/Js ltgt•rltdm•
satb lapja. MindtnQtt ezt k/Jlltltt}t 1 ., ... ,., ...... 
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IlE GYE I ÉS vAao•·r· 

HIR EK 
flllllttdll1d6b111)túl IIJrll 

Az utóbbi évekbeo lapaaztalllató ad6-
flze"al ellanyhul6s arra veaetle a péaaOIJI 
llalósigot, hoay erélyeeebb vlgrehajtáa ultén 
azorlisa a hátralékosokat adófiz.etési kOttle
zeltségUk teljesilésére. KUiönOsen az ugyne
vezell gaz.damoratórium adott tépot a fi&e
léa meg&agadés elltarat'ódz.ó roau szokébá-

ferdull. - Eliaele kapedo lelvetj8k a Hi- · 
d••t, llee 1 llatirvunalon R11lftlel• front~-
111 6pllelldray létealtélivel aem·e lehetne 
l •••P DIIY lel•kkel lill r' lnt6zetllabat any
ayira •e1a1velnl, hOlY ott elbtlyezhet6 vol
Da a tervbe vett rk. pelprt litlakolal later
att••? lu az épllet 11 jebbafl, IIJ ulntén . 
ldvl1 ell 6rdekélllen volaa klhaazniltJatG. ........ ____ .......... _ .... 
TANO.GY, NEPNEVELES 

l 

UJDONSAGOK 
Kieevezú. V i us su~ik Jt•

roly kaaoaok, él'8ek1roclai 
il&ll&t6t a p&pa O•seatséce 
pépai prel&tusa& ne"fes\e ki. 

A1 ill. föaymn. új tanára. 
Balint Karoly haláléval meg
üresedett *llásra a köz ok ta
tasügyi minisater Pál eyula 

nak. Azonban a pénlUgylaazgat4ség komo- l l 
lyan veszi az ado- és •lletékf•zetéat, Illetve SZŰCS GYULA 
beazedé&ll 1 ezért ldváasigára a város 4 
klaealt6 vé1rebajtót vett ld, bogy hatéke- . J 

nyabban eaz.közOije a behajtást. r.---------·•----= 
kisv•rdai tanárt 
at, ki már el is 
tanssékét. 

helyezte 
foglalta 

Edrt ha már miadenképen fizetni kell 
be;yeaebben cselekaz.lk, aki caak leheli, hog; 
ha a végrehajtás be•árisa aélkUI f1z.v1, 111ert 
eaillal a behattiali k01tlélellt61 mentnlll. .... 

A Meat6testDiet uOJtéae. A Gyön· 
uo.i On,lntea TO,oltó- •• Ment6testUiel 
ueptember 3-in utcai ltG.tésl rendezett, a
mely IYGitéa 333 P 90 f-t tredményrzelt. 
Ezea Oasze1et a meat6auló r.•tauréliiára 
folJák f.:lb11análal. 

A aapny lakoaaq ruhase&élyezé
Ho A kor111any elhatározta, hogy ulcsé ru
haakcló lit,jia klvia segélyt nyu1tanl a IOld
mivta aépaelr. E lfllllél megegye"!! a tex· 
tilayintaokkal ea lereakldOkkel a kOvetkez.O 
aralllllau : 140 cm az.etes bekecsazOvet me· 
tere 4 P 83f, IB c:• ltélea 1trux nadrág 
azlvet 3 P 09 f, 77 cm azéh:a inxany .. ll 
Cl l, fehérlive 12 f. A klo&&tds, illthe vá
larlb helyi kereskediknél tonemk. Mobt 
m6a tárayaliaek folynak, helY a váaArlók 
kivAnsilia l:&eriat 1zekb6l az. anyalokból 
kéll ruhák III)'IDik kapbalók, 

Vlzvlzt~ilat. A ~. klz.mDvek lgazga· 
tója ld6nUnt measzekta vitsailtatm a vi:r.
vezelék vizét, hOlY nyuaodt legyen abban, 
hoiJ az az elé&Z&é&re nem Artalmaa. Dr. 
HJazinaényi Lajos •ruagyorvos, a m1skulci 
bakleoroiOiil laboratór~umnil, legutóblll adn· 
••• tartuti Ilyen vlzaailatot. A vAroa kOlOn· 
ftll helyela v~at vízvezetéki vizeknél l k0b· 
CR1 vizben caak 18-130 calr• voll klmutat
bat6, 1 lU a viz <:oh baktérlum·a vlzagil
va, .aeaat.v• (nemlcftli), VIlYI& eactazlfaea, 
fo~&yautálla alkalmas. 

Ujabb tejrandelet A IOidmlvelbOayl 
mloioller 11.500j 1933 az. atatt rendeletet a• 
dotl kl a minölltett tej, Illetve elaOrendtl 
ayeratej termelése meg1eillllise és furgalom
~abozat~la tirayAban. A r~ndelet tertedeJmea 
ia:éakedctaeket tartalmaz, melyet helys&Oke 
miatt nem kOzllhelllnk. 

A lebGatott biz hely6n llerlt6at 
llÜ'aell A .Szent VInce S.ereletotlh n. el· 
helyezetalire azolailó Mikhaleca-léle haz lel· 
ktt a Kulc•ir-bú hatarolta. llo•t, hOlY 1 

búat a hat6ai1 utca ciiijára leboatltta, a 
telell az ésaaki oldal feliSI kerfletlen maradt. 
Aa l·ktrlléa Dulben 1 ltarltálz a droaho' 

A "Mátravidéki Hirlap" 
l IIJIIIIIDfflbb llltiiQ. TI'JUIIBI 

A gyön11yösl tantigyl gyész nem ma· 
radt egyeJUI. M~g el sem hervadtak a vi
rágok néhai jó Balini Káro!y shja fölött, 
amikor a iYászlohorót u Ali. el. iskolák 
homlokzatAra kellell killlzni . 

Szdcs Gyula tanilól klll!rtOk ki ulolaó 
Iliijára csUtörtOkOn délután, tanilói mllkOdé
afnek io&-ik évében. 

A IIIIIIZilioll terUietr61 klzéak kerilli 
tanflrfilli kizéleti azer~plése nem v~>lt iivi
aek nélklll, •ok azor érMu!k félr~ layekeze
tet éli gondolatat A aok kllldelrm kO~epctte 
miudéK viaaut talált kical ntlveadékeh1ek 
fe,l6dlllben. 

Hoaszt'l ideig a .Hevesmel)'tl Lapok• 
azerkeul6je és kiadója volt, rnlndl1 arra 10-
rekedve, hOll.)' lapja a komely aattó ulnvo· 
nalán maradtun. 

A lanilót.:stUiel Ill.HOn l)ászjdeoté&t 
adott ki. 

Sirjinit a Hunsz nevében dr Hakklr 
Blila elnök, kartar.al ne ébeo Puliéli Gyula 
tau1tó, az Ulflikirók nevé~en Vu.tuvica fenm.: 
ujs611iró mfltatt6k érdem.:lt. 

Koporsóját a ta11itv6nyai AltaJ azórt 
•ulróz.bák takarták br, 6rtatlan kla uivOk
kel utolsó .laten lloLzad"-ot monllva a ta
olló bic1lnak. .... 

Taalt6uDiéa. A Heveamegyel Álta!i· 
nea TanilóeayesUiet, 11. elnlk el6terjeaztés•
re, illalines lelkesedéasel 11 EuuDiet disz• 
liliiAva •alasr.tolla dr Szmrecsányi LaJOI ér
aekf6pAszturt. Vltb Subile Kiroly prelátust. 
Nuvák iindor kanon~.~kot éa Lé .. ay Mih;.ly 
vá·, pUapOkOl 'edi& a tiar.teMbdi tagok ~O
riba lklatték. 

A telhetetlen szarka. julius hó kO
zrpétOI keadv~ IIYikran érkezell p"nas;r. a 
rend•rségre, lopAs és beiOréaes lopás mi
all. A legkU.OnLOz.6bb tárnak: n61 és féJfi 
alsóruhall, cipök, kon)hiledények, nyulak, 
párnák, elelmiszerek, kacaák, terilök, eruyOk. 
zae~Jkend6k, tyúKok, párnahu:r.atok, áaytoll, 
demizsunok, zsák uk, fUagonyök, uen:étla
'ál, &ámli, balla, íOtifa, kerti pad, mesól~k
n6 éa raég fok mb hasonló dolgok mlall 
tOrt•ntek feljelenlések. A rendOrséK frthrt6 
eréllrel lgyekez.ett a tettest ké:r.rrkuiteni, 
lllell nyilvinvaló voll, hOlY IJIY hivat6soa 
tolvaj garizdiikedlk városunkban l!s hogy 
enaek a tolvajnak miluteo tárgy jó. mé1 a 
kopott lábas ls, csak lyukas ne legyen. 

Az erflyes nyomo&ásnak meg lelt az. 
eredméaye. A napokban el6állllotlík özv. 
Ltsk6 MiklcSanl uUI. Veres Verona 42 évea 
napsdm JID61 UJtell'pl lak6s6ról. Kez.detben 
bdllani "m akart a lupásokról, azonban a 
bizunyitl!kok sulya aldll megil\rl és beDs
merte a caelekményekel. 

A rcnd6raég eddig hiiS:r.onnegy rend· 
beli lopist bl&onyltutt rá Leskó M1klósnéra, 
ak;r61 kilünt, hol)' aem eiOs:r.Or találkozoll 
a hltó161gal. Nye c i'ben volt már JOger6-
srn elitélve hasonló cselekméayekert, moat 
11 felleteles saat•addgra eren1e1ték kl, mert 
báfomévi azlgoritott dologházi büntetésft 
tlllölle. juliu:~ hó ~·én jöll haza és m6r :10-
An dr Ahday Pálnél lopta meg, a~!n~l be· 
j6rón6 voll. 

A vároa majdnem mindea uccAtiban 
van Uronll, de legtOl bnör a:r. Aliami kis
lakAsokba látogatott el Még az. Ilonepi lii
tort sem kimélle, merl Eckalein Sámuell61 
a aáJorban lfvö 11brwszt cis lócatilkarót e
melte ti 

Gyfimlilcskiállitáa 
Egy nagyerinJIÍ a:r.Ureti lnnepsé1, sd

nea felvonutAs keretében nyirollile mer az 
r1rl bor· gyllmOICB• éa zOid&élklállh.at, 

Pilletres IYOPiiYonat éa aullibuuok a 
láloiatók ezreit vitte Eaerbe, hegy az 61I 
Lyceum falai kizOlt elhelyezett lllállilia •r• 
téllea éa uctp 1nyagib1n tyOnylrkldjeaek 
•• erit merllaeaekek a kDzdelmea élet ne
hfr. harcllhoz. 

A maayar azoraslom éa kltartia, 11 Al· 
dott matyar told IlYitteae me1 la fo1Ja 
lertmnl mlndenkor a maaa IYimGicactt, a
mely el6bb-utóbbb teljel IIZIIIalilli)ÓIJII· 
liahoz fo1 vezetni. 

Ez a kiállitb a IYOnayGslek szemJ1ont
jáb41 ctrt•kea tanulsillll szolaalt. 

Gazdálnknak be kell látniok, hoay 
szöll6 mellé - a~t talán helyette - a ne
mes és a. ltp fai1yDm!llcs termesztlee ma 
már elkerDlhetetlen éa uayanolyan ~razdui
IOI, RJint voll valamikor a u6116 a bor. 

Be kell 111 lálnlok, ha haladni akarnak 
a pl1c klván&6lalval, 1 a jOvedelmOklt emel
RI, Vll)'onukat ayaraplllll akarjAk, 

Váre,unk termel61 arra, amit kiállitot
tak baszkék lehetnek. Szépaé11 •• mln6sf1 
tekintetébee elfogultaia nélkOl lehetett u 
l~k köze! aoruznl. 

Fizessan elö lapunkra ! 
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Ad. 11.481/kl. 1933. 

Hirdetm~ny 
A rn. kir. kor,nány a kisgazdatársada

lom és kll:önö,en a súgény!o·sú rnezllgaz
dasátd n~pess(·g érdekében olcsó ruhézati 
akciót Inditott. 

Három szövetanyag ktrlll forga'omba 
etén akció során, még1 eJig 140 cm széles 
bekecsszövet méter,nklnt 483 P árhan, 126 
ern széles strux nadrágszövet a 2·og p ár
ban, 77 cm széles in~anyag a) nyerseu 48'3 
filléres, h) fehéPitett 62 3 filléres, c) kékre 
vagy leket~re fe~tve 6t!·6 filléres árhan. 

Mindezen anyagok rendkivllll olcsósá 
guk wdlett jó minöségllek és tartósak. 

Mtn.ájuk a gyönl!yösl Földmives Gaz
dakörn :: megtekiuthetök. 

Az akció Iebuny u litása a szabad keres• 
ke"eiem b~vonásáva. történik, igy abban 
résztvehet bármely kere~kedO. - Tehát aki 
akd6 árut vásárolni akar, azt llármely ke
reshdO (szöve•) Uljáll beszert'zhetL 

Az ak~:.ó keretében szállitott ö~szes 

szövttek felllinO módon meg lesznek jellal-,1 
ve, m~l( pedig a struxik és a bekecs szöve
tek hélye..:zOvel, a pamutszövete ped·g az . 
árúk egyik oldalán vé11ig IJe,zölt p.ros zöld 
szel(o!iyszálakkal. 

Uyöng} ös, l Y33 októLer 14. 
o~osz 
pul~o,át me~ttr h. 

Faeladási hirdetmény 
Köthir ré te~zem, hogy a t lg) fa nyila

suk eladása f. o•tóller hó 10-lll, hétf• től 
kez :ve a B~nevár-Nagyparla~ erdőrészen 

me~k~znőd1k, amit e az érdeklődöket tiszle
lettel rne!(hivom. 

E•allasi feltételek a köv!'lkrzAk: 
1. VevO a mqrajánlott vét :ár bt i szá

zalék jutalék és 3 sliitalék forgalmi adóval 
együtt 1934 jan u, r 31- ig kifizetni tartozik 
a faauyal(of legkéböbb 1934 á~riiis 15·•(1 
leszállitani köteles. 

2. A faany~g fuvarozása csak sz~lak· 

han történhetik, rnéterbe Aágva csak 11 v. er
d~hha1al ~ lllön tlözetes engedélyevel lehel 

3. A vágás területén a Iegeiittés és a 
ill.ak Stal>ad'"' ''"li:''dlise !ilus 

\Í}i'lli(}ÖS, i 933 október 15-ér. 

VENNÉK 

OROSZ 
polgarmebler h. 

H··vesllln 30 60 l:oldas; ~aszáló· 
val, éplllt!ltel ~llátol! hisbirtokot 
holt f,•,szrreléssel. - Ajánlatoklll 

Baranyayné, Eger. Survita utca ll azém. 

x Caak hétkO;..Rap kiJ z kkrd v, - t e> ak vasArnaJt és lnnepoap kOzlekedik. ........... 
KÖNYVEIT 

u. m. imakönyvei·, f•izetrs rntl· 
vei!, folyóir.!lait, tankönyvcit ~th. 
jó 6s olc~ó munkáiról közismert 

MÓCZER GYULA 
kl1nyvkötó (Kossuth Lajos· u. ll /2) 
28 eve fennállt\, modernbl beren
- de<ell kllnyvkölt mtltermében-

Hirdetéseink 
eredményesek! 

fiZESSEN ELŐ LAPUNKRA l 

KÖTTESSEBE 

·-~---····· IHAHI~~@45l~D!:?'Jliaa 

~ ~ Apolló Mozgó ijla ~ 

Terjessze lapunkat! 

~ 
Swml'at, okt6ber 21-én 9 órakor, vasárnap október l2-én 3-S-7-9 órakor ~ 

"Amiről az asszonyok álmodnak" 
~ Guslav Frölich tls N ora Greges 11\::zereplésével. - Boivárt Gén· rPndnés• 

~ ~:d1::~~:::~d::i,VOitll::éher 24 :0~:~:-:tl~llgyi VfRjá~:~l}~; ;~~:~:j::·:: Ilii 
"Az ezerarcú ember" és "W ~tn fridi8. királya" fiD 

~ Eredeti fdvétdek India öserdöi' en az izi(<.Lnas ée Vt&zedelrnes tfgrisvadá- ~ 
szalukról 

MOZISZELVÉNY 

~. Ezen szelvény tulaidnnasa, m"int a .·M~tra' iM kl Hlrlap• elöflze!Oje, io· ~ 
l{osult f hó 24-én 4.> 25-én bármely el~ad sra 2 tlarah j~gyet lgényhevtnnl. 
Páb~ly 8{), felllltartott 50, zsöllye 40, zártszék 30, t4mláa, kGraz6k 20 fill liJ EIOallás fél l és 9 órakor. fil 

!M l11énybe vtttem .......... darab .. _~--. .filléres _iegyel. ···--··-··-·-·····-·-··------ tiJ 
·t 1 &:::.'!9::ll~-~ ·=•:J IL~-?JC§?a f!lfEJSJl ,.......m:§l 

-----------------------~~ 
TERJESSZE LAPUNKATZ 

Tegyen próbarendelé..;t lapunk nyomdájában. Nem bánja meg! 
Nyomatoll a 1\ultur-nyorndában, Gyönlfyösön. NyomdavezetO: Sima DAvid 
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