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Ü)löngyös és vidéke köiönségéhez ! 
Gyönryös város lpaa-hltósag• a 

helyi érdekképvise!etek bevonasaval 
a "TESZ" budapesti, november hó 
11-19-i nary nemzeti megmozdulasá 
val: a Mauar Nemz•ti Munkahenel 
kapcsolatban 

~yöngyösön, 1933 no
vember h6 18-25- ig 
dr. Puky Arpád polgar
master fövédnöksége 

alatt j 

a Katholikus Legényegylet és a Hun- · 
gária szálló nagytermeiben 

gyöngy ös i Nemzet i Mun
kahetet rendez 

A gyöngyösi Ne-nzeli Munkahet 
hivatva lesz a kereszteny szt"liemben 
munkalt és ujj.~B?.ületett nemzeti 
egység gondolatát nemcs.1k a vá
rosban, hanem a vid.!ken is szolgal
nl, a becsületes magyar munka érté
két és jelentösé~ét a magyar Ursula
lom előtt beigazo'ni és propagálni. 

A ryöngyósí ipar, kereske
delem, mezögazd.aság szcbbntl 
szebb alkotásai és gyümölcsei kerül 
nek a uagy nyilvanosso\g elé, hogy 
fényes bizonyíték.ti legyenek a ma
ryar aL(o!ó erőnek, a magyar munka 
és magyar arú kiv.&lósag.inak, külö· 
nösen ped1g a 

gyöngyösi iparos, 
gyöngyösi k•reskedö, 
gyöngyösi t e r me l ö . 

versenyképességének : minöstgben, a·- ! 
ban eryar&nt l 

A gyöncyösi Munkah~t célja: be
irazolni, hogy a gyöngyjai árú és a 
gyöngyösi Munka j 6, olosó, de 
veraenyk,pea is, 1 nemcsakmas 
varosok hasonló termékeivel és mun• 
káJával, hanem a k:i.földivel szemben 
il "(nora .. at érdemel. Ez a Munka 
h~t be forla bizonyit.anl, hogy saját 
mara érdekiben cselekszik az, alrl ma• 
cyar es ryöngyösi arut vasuol és 
rvöncyösi munkát támogat, l azt, 
hory a rzöngyösl iparos, keresiredi 

és termelö minden tekintetben mo!l ó 
n1ind~nnyiunk lcgteljes~bb 8izalmara, 
szereldér e. 

Tamagassuk a g,öngyö
si iparost, kereske
dőt s termel öt, mert 
ugyana~&or magunkat 

Vldjük s városunk ér- l 
de~eit szolgaljuk. 

Rmd<ivü'i körülmények kényuerile· 
nelt arra bl!nnünket, hogy e kerdés
ben lok.l!p~triotak legyün!<, mcrt a 
11i szegényeinit könnyei t más 
varos ugy sem fogja letöröl
n i l Fonlos szecialis missziót töltünk 
bo= tchar, ha elsősorban gyöngyösi 
munkas !s családja részére biztositjuk 
a miadennapi kt>nyeret s ha a v~ros 

gaza~agi vúK.eringasé.böl, a gyöngyösi 
forg-alomból a pénzt lehetőleg nem 
engedjük kivinni. 

A budapes.i Nemzeli Mun~ah~t 

alkalmhal a gyöngyösi Iparhatóság 
lamogahsaval a helyi ipari, kereske 
delud és m~zögazdasági érdekképvise• 
letek Gyöngyösön a· fent jelzett he
lyiségek ben 

lpari,kereskedelmiéa 
gazdasági ki.~llit•so

ka t rendeznek. 

A gyöngyösi lparhatós.ág ezaikalommal 
kirakat-versenyt 

rendez, melyen a legszebb magyar b 
gyöngyösi ar uk ból a legötletesebben 
összeallitott kirakatokat ju•almazni 

fogja. 
Fdkérem ezért a h•zafiaaan ron· 

dolkozó lcereskedökrt, hory kirakatal• 
kat minél szebben él ,azdagabban aJ. 
litsak ki magyar és rv~nry~sl irúk
kal a foryaszt6közönaér cl~ • csak 
magy .ar árút, lehetőleg &Jöngy6ai mua
kaproduktumokat kinaljan.ak fel vétel
re a vasarl6 kOzioaécnck. 

A Irirakatverseny eredm~nyér61 a 
győzteaeket kiértesitem b neveiket hir
lapilag a naaykOzönaér tudom h' ra 

hozom. 

A kiralutokat az lparhatós•g ál· 
tal felkért bizottság november hó 19-én 
d. e •. ll-12 óra lt6zött tekinti meg. 

Felkérem Gyöngyös viros és vi
dtke fogya-s1t6 közOns6g6t, 
hogy szükségleteiket Gyöngyösön sze
rezzék be l 

A magyar öntudat, akaraterö mar 
eddig is csodála•osat alkotott a Nem
zet ujjaépitéséd', a nrmzeli mur::Ca 
tamagatasavai dolgozzunk a szebb 
magyar ji5vóértl Bidon elérjlik ut l 

Ha.afias tidvözlettel: 

Dr. BAKÖ OSZKA~ 
v. tani\c:sook, • TEsz• 

tarael•llk. 

F'f\LÓCDERES 
LÉLEKEMELO volt u 6uir6uá1, 

viri\gpompás, a rvcrtyik cueit61 fcnyirb.iln 
ci11ó temct6i megemléke&él 

Mlnclen euteacl6ben 1ok-sok ezer can
ber aarbclokol ki é• gyujt lelkellen is f.:ayt 
&l elmulAI gon.olati\aak. 

Lthungol6 volt aaonban aa a Jel{es:c 
1ér, amely a1 011111 utakoa bokiil érve 
elvette aég alcgmélylégelcbll hanaulatot ia. 

A oyaroa mir bclcfoatak a soksaor 
aitgetcit titjavitá1ba. End féligmedclir cl 
11 ll:éa~itettek, c~ak valahotyan aa i1 felben 
maradt, - nem boritottáll: be. 

A f6uh•onal a kipolniir - a ho;;11ú 
út aa Ismeretlen H6a0k D&llf 1irjáir uon 
ban meg 1cm lelt kezdve 

Hoav ujniltuk aaokat, kik a sárcipó· 
bell biua indultak neki a sártenrernck, s 
nélaiay lipé1 utin a nehéz, vaatall •cgc11 
leucdtc a cip6Yécl6t. 

T acituakkal a viro1 mara 11 terraci 
útb•;koló kavic:aot, k&llltgvctcaebca vala
••''" 011111 il uercpcl a karbaotarti1ra. 

aabacl·c igy racll6&ni a&t a helyet, 
•aiJaek bejaratinál felirat logaci : 

• A tcact6 11cnt hely• 
Hory bekcrltvc ninc:l, arr61 aea ~c

lltllak, - elél pana11 h.&DIIik el ltpten
D)OIDOD acokt61, kiknek kcrycletl tAriJai
kat ellopko.jáll, 1 clcrct mtrgclocl,telr. a 
rcncl6r1tg űgybua16 naet61, llo~.:y nem tud
ják kel16ktp meav4.cni - a kerítés hiánya 
miatt. 
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Sa61U.- .. oad4a, holY •IT k6n'•· ety 
droa IOadolkoaáa4t : a temat6j,r61 la .. ,, 
lehet állapltaal. 

A k6rayeat fahrak le1khe&llje ••• 
ayurodaa llel1 temet6j,aek ilyea állapotába. 

Kerítést l HolY oe lahcaaea &aacuroaó 

IVettkek játaaóterc. 

Utak•t l HoaT a a4r •• tart•• ott • •• 
elneaakct. 

Ha a a kctt6 11111 laa, Jd•an te••-

t66r aam meadia ••l• : 
.uram l k•pteleaHI raadet tartalll l• 

-------------------------------------------
Szabadtördöf Gyöngyösnak l 

Mull heli számuukban Eger és Pécs 
v.lroa szabadfürdöjével foglalkoztunk, azon
han helyszllke miall Unyte'anrk veltunk 
P~cs KYönyö•ű 5lrandjáröl csak egy pár 
sz;óban rneJiemlékeui Mest pótolni akarjuk 
az; elmulaszt~;ttakat s folytatólat~oun közOl
jUk Pécs város strandjAnak leirását. Köz;öl
jllk azzal az elt~ondolással, hogy a Ouná•
tul egyik let~szebb fürdö obiektuma mind
annyiunk szeme el61l legyen s illetékesek 
elölt követendő példaként szolaáiJon. Köz.öl· 
jlli( azért, hoKY Gyöngyös város közönsé&e 
ls állást follaljon a sirand-kérdésben s an
nak me~uldásál illelöen véleményét nyilv!· 
nitsa. fwl,nden i11yel.ezetllnk az, hogy a fon
tos kOzeKészségüKyi kerdésben lehető tár
KYilagouát~gal s megfelelő szakértői véle
mények alapján alkossunk tiszta képet s ugy 
tárj uk a kérd~st a nagy nyilváno&&ál elé, 
hogy u minden részletében vilá(!OS és meg
győzö legyen. Fulytatjuk tehát Pécs szabad
királyi varus szabadfürdöjének rGvitl le
lrásit. 

pad, teljes viz;lpólófelszerelés, hioták, torna
azerek, 6 wa1gon folyamhomok, a ré1l me
dence jókarba helyeLése, u éplletbutorzat 
berend~zése stb. 4001 P. Öo111~sen IlOOOO 
pengő A v.iros sza•afolfDrd6jét a voirosi mll
szakl hivatal llpltette. A terveket Dul.lnszky 
és Go&alunyl kfszltelték. 

Szekszárd város 1132 nyar.in adta .it 
rendeltetésének a modern és minden tekin
tetben kifolistalan stranufOrdőt. Elsősorban 
V. Vendel lstv.in neksdnti poliérmester 
érdeme, hogy a nagyszerll terv mrgvalósult. 
A azekaz.ir .. U litrand a vérasi kislakAlak 
melletl elterll6 virasi teriiden kéulllt, mely 
3400 né11ysz8101 nagysá&ú és kiépitott vi
rosrészben, a vasuttól három percre f.:kszlk. 
K!lzben megalakult egy réuvényt.irbliSátl, 
amelynek Igazgatósága Mattyók Aladár okl. 
mérnököl bizta meg az általánes tervek el· 
készitésével. 1\ versenyt.irgya!á6t kiirták és 
a dllalkozók 1932 juli u ,éban mir át is ad
ták a fürdtt a me&lehetösen nagy forga
lomnak. 

A föépBlet, amely mag.iban fo1lal mln 
deonemO he ylséget, mallern formában, va:; . 

Pécs város strandjinak viztit a városi 
vizvezeték adja 1 a mai rnodern elgondolás
aak é11 klvJtehu:k rnegfelelöen a füod6 bZe• 
lOD elÖlt csupán eayszer kelJ l medencékel 
megtölteni viuel. A viz napookéat az.llrö és 
kldrozó készUlfken van tisz;tilva s egész;en 
tiut.in, bacilusmentesen kerlll vissz;a a me
tlenl!ékbe. Az; elébzen csekély mennylségll 
viz.veszteséget naponként pótoljAk flisa viz; 
bebocsájtádval. A szllröberentlezél és kló
roLd készülék kifogástalanul mdködlk. 

. betori lodémmel," ko~aföhl-' és. aszfaltlemei
szlgete14ssrl kénDII, fent egy kis férfinaro
z;óvai. A főbejárattól jobbra a pén11ár, balra 
egy Dzlethelyiség, majd a ruhat.lrak, férfi és 
női OltOzök kövdkelnek és a 1traod felé 
néz; a sinlés és fodrászllzlet. Az; !lltOz;·'k 
6gy kt!sz.Ultek, hogy a 1'-16 drb. kablnon 
kiv Dl 100-109 dr b. OltO, 6ozekrt!nyt helyez
tek el egy nagyobb teremben, majd 150-
150 drb. fogast l'IY kOlOn kis teremben. 
Ugy a szekr~nyes, mlnt a fogasos llltöz6k · 
nél :Z-2 drb. váltókabin 411 azok rendelke
zésére, akik nern óhajtanak nyiltan vetköznl 
fs Olt!lzni. A nagymedence vasbetonból ké
szDII 1115 m étla(loa mt!lyst!gQ, A gyermek· 
medence kOralakú 12 m 4tméröjl1 var.beton l 
raedenee, me ynek álla1os mélysé11e 40 ,·m. 
Középen uökó~út teszi kellemellé és éive
zetessé a kisgyermekek szlr<kozés.it. - A 

A adlrőberendez;éa 411 egy hat részel 
vasbelon medencéböl, mely medence specl
Ails anyagÍI, teljeseu tiszta éleshomokot tar
tahnaz, tovabb.i e1y uabadlmazott klórozó 
berendedsből és IlY réaforgic:csal telitell 
aurkezetböl, a szDksé1e1 gfpi felsnrel~ssel 

és vezetékkel. A medence vize egilsz szezon 
alall tinta, úgy, hogy a le1mélyebb helye& 
a fenékre tett fo:hér ~sempelap t!lkélet~aen 

látható. A fOrdö területén kivlll szDkségmun
khal létesltellék a parkosll.ist és a nabad
tllrdök gyeprendezését - A btlffé egyrJire l 
idei11lrnesen fából késztUt 3 hd} lséget kl· 
tevő épUlo:llel lett megolllva, mely klvOir/11 
pátolva, illetve mázolva Viln. Tulajdor ké
pen! elgondolás egy nagyobbszabásu ven• 
.Jéglő iélesltése, amely a k ijelölr helyen 
méltó lesz a szabadfllrdő aylnyörG kivite
léhez, Az. épltési költségek a k!lvetkez6ké
pell alakulna~: J, PöépOlet létesiibe az; 

összes Iparos- es szerelömunkakkal, 700 
szekrénnyel és l 00 kabinnal egyOtt 42 300 
pengő. l, A vasbetoomedenee, gyermeklu
bickoló és 4 drk. taposóval, tovébb.i vas
heion ugrótoronnv8l és nhanyoz;ókkal: 
29100 P. 3. Kb. 360 f.n vasbet .. •nkultés lé
tealtéae 4200 p, 4 Vasbeton azllrőmedenc:e 
éa 1fphb épltése, valaraint a szllr6beren
dedaek lllesitése 27.100 P. 5, j.irJaburko
latok létesito\se terepverulezé11el : 2500 P. 
6. KDI!Ir1blz6 létesilm~nyek : 100 drb. 016· 

nagymedence 4 drb. ll"járat.in41 egy egy zu
hany és lábmosó van elhelyez;ve u szlge
ruan őrködnek azon. hogy csak lnu!Janyo-
zott tesilel m~hessenek be a fllrdőzők a 
vizbe. Itt a fUrd6bl\z 2rtézl k ut szolteállalja 
a vlz.et s ezért a vizet mtnden l·lk nap le 
kell eng~dni s azut.in a Uszta vizet mol9ros 
szivallyuval kell felnyomni a mcdencékbe, 
Az artézi kllt 240 m mély, percenként .WO 
liter vizhcn.ammal. A homok terDlete 900 
néK-yz;etméter, a p.itsité 100 négyLetméter, a 
ft!rfinapozóé liS nt!l(yzetm. A fDrd6 bevétele 
193:Z. év&Jen a 14580 lako>u Szeksdrdon 
6100 P volt, ami a bellzetell rt!uvénytlke 
10 stbalt!ka. 

Szeksdrd dres ezépen tervezett na
badfDrd6jc!nél Mattyók Alad.ir mirnOké, az 
OTT kiv616 az;akértGjc!é az érdem - a d
roa poi1Ar111estere mellett, - aki lelkllsme
retN munUvel •emc:sak az által.inos terve• 
ket készitette el, hanem a munkálatokat 11 

ellen6rlzte. Ma Szekizérd v.ires legkelleme
lebb helye ez a errandfUrdl. 

A t!lhbl városról ls meg fogunk em· 
ltlkezni l V1dt!kl lap kerelelt megha adnA, ha 
ez;ekr61 a városi fDrdc5kr61 ugy lrn.ink, amint 
az;ok azt mel(érdrmelnt!k. Elég legyen lehAt 
e két fDrd6rGI ennyi l Egy na~ryobb és egy 
kisebb k!lltségQ su badfOrdit illltottuak egy
mbmellé, hogy a klll!lnbslg árbaa c!s ki
vitelben lAtható legyen. A nekszárdl fürdö 
50.000 P-be kerllt, mely a kis városhoz ké
pest szép eredmény. 

Legközelebbi sdmunkban a gyliri és 
a sze n tesi szabadfOrd6kt t fogjük k!lz!llnl, 
mclyek szintén városi produkturnak a vi
rosi kezelésben vannak. Ezekkel a közlemé
nyekkel szemiéitelni akarjuk, hoay az; egyes 
városok hogyan oldalták meq az általános 
kflzegészségO~y legfontosabb kérdé: ét a ua
badfOrdöt, s milyen megterhelést jelentelt 
az egyes várcsoknak. A m.ir Idhozott für
döknél az llliam 20-30 ez;er P !lsszega 
támogatásokkal sleldl a vireEok &egitségé
re. Megjegyezzuk, hogy most is folyarnat
ban vannak Ilyen szebadfürdö épll6sek, ter
mészetesen az OTT t.imogat.ishal. Minden 
magyar város tminens törekvése, hogy ml
elöbb me11erem1se a maga azabadfllrd6jét, 
mely a nép egészségél szolg.llja. 
(Fulytatju~) TlszaJHirti 

MEGVEI ÉS VÁROSI 

HIR EK 
Világitás- s rádiótechnikai előadás 

és kiállitás. 

Gyöngy6.o váro• k6zm6Y,aek Yillamoa 
Ozeme november 9-io az Apolló Moze6ktp· 
aziaaáabaa ta ll-13-áo a Hua1ária aaav· 
termt&ea eliadiaokat ta vi:lamoa háatartbl 
1 rádió kialliláll rendez, melyaek célja egy
Iént aaaak ismertetése, hoay miktpp lehet 
a lak,bokat, ualeteket ta kirakatokat helyc
sen Yilá1itaai, másrészt, hoav &emutasaa a 
yiJiamoa euköaökaek a háltartáaokbaa Y&ló 
rea4kiYüli praktíkua fclhaszaál&atósáe.a. 

A jó Yilá&itáanál a ftayelout4a a Iti· 
foatesall&. A azem la1m••••e&bmea6 mcl
óY4aa a rosu ftnyhatbtól, az ok11ert ta
karékoakodáa a villamosátammal, a bucn
•eztaek tökéletesitéle kül6a6aea a mai moa
teha Yiszyayok köa6tt, ulóaá11al k6zérdek. 

A jelen kor euik legjeleat6ae&& talál
máaya a rádió. Ntpszer6 el6adá1 kerettbeo 
iamcrlctaí fosrjak a r.\cliótec:hnika leefoato.a&& 
alapfogalmait A J2-tn mcenyiló kiállitásnak 
lgea érdeket rtszc Icu a villamositott laáz• 
tartások bemutatása, Kétsé&teleo, hoay ctl
aaer6sé& eeészaé& ta tiaztaaág uempoatjá&61 
a villamo J háztartási eszk6zOk aalate atlkü
lózhctctlcaek a mai mod.era élehisaooyok 
k6&6tt. 

Caupa ela6raaau, hoaaaú •tcttartamw 
tökélctea kéu61ék kerül &emutaüua. 

A kiállit4aoa el6adiaok keretéltea fo1 
a kOa6a••e nakoriali taoicahoz jutai ÚIT 
a aelya Yllá&itaa, mlat a háltarttal kml• 
ltkck haua.ilaüt lllct6le1. 

A raiadcalr.,ppea érdekea ta taaulaá
eoa cl6adáaok ••• kiállitb 14toaatára cllj
talaa. 

TIUUE88ZE LAPUNKAT l 
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A menhizl napközi otthon. A sza
clálls n6vé1ej( kez~désében lévO •v\enházban, 
abol 11 eiiiiGit szegényeket gondozzák, az 
hllln elbanatott gyerm, kek részére napközi 
otthon ls volt. Ilyen módon 30 gyennek ré
szesDit élelmezésben és ruházásban és pe 
dli julius 10-tc~l azeptember 30-lg. Az err~ 
forditott kiadáll 3!15 pena6t te1t ki, melyet a 
v4ros az lnséfalapból fedez~tt. az alJ p felett 
fdU11yeletet IYikorló vármegyei főispán hoz-
djánalás4val. \ 

Változ'sa virUisi névje1yzék ösS&e- i 
.,lllt,aéban. A közigazgalál rendné~t'röl ' 
szóló törvényt módosiló f. évi XVl. torv~n)
cikknek a legtöbb adlit flztlőkrl' vonatkozó ! 

rendelkezésél november l-tOl ~ ezdOdO ha
tállyal lépteti életbe a minisztérium. E sze· 
rlnt úgy a törvényhatósági 111int a városi 
és községl legtöbb adót fizetök névJel(yzéke 
Osszdllitásánál az eddigi adókon kivtil fi
Jyelembe kell venni a rnuh évo~n behozott 
klll&n vármegyei póiadót is. - l uvá'lbá uj
szerO intézkedés, hogy a vinlisi joggal bir6 
nO kivétetes esetekben uemélyesen ts gya
korolhatja ezen jogát, nemcsak n int eddig, 
fé1fi megtlizott UtJán. És pedig akkor, ha a 
közigazgatás rendezéséről szóló 1929 évi 
XXY. t-c érleimében képviselóksttil :ll tag gá 
vAlasztha tó. 

Az ln1é1adó. A reánk kö~zöntö tél 
tartamára s&óló in,égenybllö tevékenység 
költségeinek foo!,tezésére szoigáló insé&ttll u
lék ügyébeo a beiUgyrniniszkr r~1H.Ica~~:tt· 
&ell kiad1a. Az el(yszeri inségJárulf k a vá
Joaeilt·:an vethető ki és pe\l1g a jövtlldem, 
társulali és tantiéme odók ulár. 20 sLá<a
lékban és az általanos keres l ti adoual az 
ad6alap 2 bzázal~kában. A k.v. Lit aJó 3 
részletbet. : d~cenwer, jdouár és fdJCuár ló
ig frr.etendő bt. 

A vArrnegye uj egészségüg,l fel- . 
Dl)'eiOJe. Hlhes vármegy.: lön·éni halóság i 1 
terDieiének rendszeres köugészcit'gU~yi l•!- ! 
nayelllével Gaál András dr. m. kir. kertildl 
kOzefész&éiiDIIyl felUaYelöt bidd meg a bei
Ufymlniszter. 

UJ meuel azabályrendeletek. A tör
vényhatoaágt biLott~áll őszi köznű1ésében , 
.u Allatervosok maaángyakorlalanak díja-l 
:~:bárói•, .az állatvásárok ról", .az ebtartás
ról• uj azab41yrenueleleket fogadolt el, .a 
vásártartásró." Sl.ólót pelltg módo,itolla. 

.Az _,Üatl oltóanya1ok ármaxlm,li. 
n. A löldmtvdésügyi rniniszter az allator
vostálban használ! oltóanyagok legmagasabb 
árát 7~.758 sz. re:tdelelével megállapltotta. 

· Felelősség az adObehajtások ered
m6Qytelenaégéért. A várrne11ye közigazga-
tásl. bizottsága níuli hó l6·á:1 ll\flott Ulésén 
a rii&Y adóhátralékok miatt a városra és 
több. kOzségre, minl adóbesze\JO szervekre, 

IIÁ.U.AVIDÉKI HIRLAP 

TANO GY, NÉPNEVELÉS, Uj DONSAGOI{ 
Mindenszentek napján 

a hősök sirjánál 
Kegyelettel adózott a gyöngyösi 

fels6drosi köztemetőben lhö hiiiai 
kozöa sirnal az oda zarandoilolt kat. 
hivek tömere, a kivonult helybeli k~ 
tonasa g és az eryestiletelt k üldötlsége 
Emlékb.:auact TóKöly Imre felsőplé
bániai káplan mondott, melynek fajó 
visszaemllkezési hatása alatt szem alir 
maradt szarazon. Igen sok sziv f.esa
rodott el, mert ki atyat, ki ftrjet, ki 
fiat, testvtrl, kedves rokont vagy jó 
barátot vesztett el és még teteiébe a sok 
véraldozatnak, mindnyajan elveszteltük 
&l ezeréves hazat. Az :innepí azónok 
hit szavaival vigasztalt meg ts az örök 
igazság reményével biztatott, melynek 

isteni rendeltetésénél fogva .el kell! 
jönnie l 

Utina Magnin Adorján esperes• 
pleb•nos allt Imi imat mondolt. 

A Voiros es a Gyöngyösi Atléti
kai Klub alta! elhelyezcll Seaycmsza· 
laeos :S.oazorúk mellé a katonaug és 
a fronlharcosok tettek még le koszo
rúkat jelanor..dat kis~rctében. Elhal
mozták mar előbb viragokkal és égö 
gyertyakkal a vilaghaborw hősi ha
lottainak köLös si•jat, akik iderenben 
elhunyt hozzatartozoikat siratjak e 
szimbolikus sírna!, amelyet a szintén 
viragdiszes h gycrtyalang•s külön 
hősi sirok vesznek körül. 

A kegyeletes megemlékezés gyasz
ünnepstge a Himnusz köz ös elenek • 
lesével ért véget. -

A Gy AK ra eg a kommunisták 
áldozatanak, Csipkay Albertnak a köz

temetőben lévö sirjánal is eibe yczte 
nemzetiszín szalaroa .koazoruiat, 

•••• 
Szlv1árda Dnnep. Az áll, el. központi 

iskola Sziv~~~rdi;ttu K1ísztus király napian, 
okt. 29 én tartollik. év~• elaő re det ll űlé
sllket. Ouoepi beo?~det.')ill.~r Jőuer hittanár 
mondoll. ................................ 

SZÜRETI'STRÓFÁK 
Sietés már a szOret, . 

Személyl hir. KegyÍlri bemu. 
tataaalapjan~yöngyöatarjan 

plébanosanak Benosk6 Andor 
lett meseröaitve. Gyöngyos
orosziban a helyettes lelke
szi teendökkel Kovács József 
lett megbizva. 

Az ittas ember tolvaja. V drga 
Imre hajduboszorményi haj.sar caiá
radva a hosszú úllól, betért az egyik 
korelmaba borozni. A bor hamaro 
san me.: artole n :kt, a hüvüs idó el
leuérc pedig a korcsma előiti téren ll· 
feküdr. Aivó allapolai Ca;épe Jo~nos 

arra hasznaha fc:', hogy pénzét, 01 a
jal cs auuylanc.11 kizseb.: j~. A 1cn· 
clörség- piot ora alan keuekeritetle a 
tettest. Az eljaras folyik. 

Tetten érték. A tc~napi hetivá 
sár alkalmaval a deteklívek veszedel
me:> zsebtolvajtársaság egyik fal .. zó 
tagjál tették artalmatlanna. A rt·ggeli 
órakb.tn egyszerre két panasz Cl ke· 
zett, hogy 2.scbtolvajlas lörlí~nl. A de
leküvek rövid ídö alatt c fogtak, magat 
Farkas Józsefnénak valió, tízenkétszer 

büntetett, állítóla r pasztoi lak m.t. -
Szeméiyazonosságanak megalldpílát.a 
foly.tmatbdn van, men Vdloszinü, 
hogg a nevet mondoll oe, T ars. kez
rekerilésére az intézkedés megtörlen•. 
Felhivjuk a közönstg fieye mct, fö. 

ktnt az asszonyoktt, hogy ptnzüket 
- a. .. j .it érdek ti, ben - ne te1n·ek a 
•zvetter vagy koteny 2.sebcbe, -:nert a 
könnyen hozzaferheló hdy egyenesen 
megkönnyiti a vásarí zsebtolvajok 
munkaj.tt, A gyakran elöfo dul6 bí
ci&lílopásoknak pedig ellenszen:, h&gy 
ne h.tgyjuk felügyeici nelkul az utcdn 

a bicíklíkct. 

Bő szOretl napszém. Major 
Emanuel sz.üreti napszamos sz.üretelö 
tarsaitól ruhanemüt, penzt, élelmiszert 
lopkodott. Apjanak a sok holmlval, 

81int kereseltel szamo't be. A soroza
tos lopasok ll'liatt megindult ellene az 

eljar.as. ·~ . 

··' csak nem l esz j o a szí.lret; l Gyanus halál·eset. Bobak Jó· 
Hide& tavasz, kéa6 nyt.r .....;+zsefné három hónapos kisianya par 

a feleJösséllel kimondotta aaal, hon ameny- . o: 
ny•~n még e hóban a:t adók belizetése 

Nem érett be a hatar. napja elhalalozott.- A halottk~mi 
· · szemle azt eredményezte, hogy VIZS• 

A as 610 későn •r•k·, galat indult, mert nlinden alapos gya-nem tGrténoék meg, ··állami végrehajtókat 
kllldc:t" ki. 

Nyilvános UvbeszéiO. A távbeszélől 
l11éay~F •:evő közöniég kényelmtte a rn. 
kir. pt)sta a Hanlsz-téren pénzbedobásra 
mGcOlfO"" nyilvános távbeszélő állomht ren
dezett be, Ezen távbeszél6 állomásról a táv
beuél6 uolg4rat tartama alatt 20 fillérért 
helyi b ~&tél g elia folytatható. 

Alil érezni mését • nú fennforog arra, hogy Bob&kn6 kis 
A uüret ilY kt~6i; lányát mákhajjal tartotta s~ü'etésétöl 
Gi.tolj ak 6 ss eaöi • kezdve. Ez ártatlan kis hulla bonco-

De ha mar a pinGé!JeD 
As Ílj bor erjed6"D.en; 

A 1asiak mespihennek 
Halat adnalt Istennek l 

J•aát el is renclclték. - A megindult 
ell•ras során Tözdr Anna ellam is 

. viZSfálat indult, ucyancsak mák htj 

hasznalataert. 
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A gyOngyOal kir. járásbiróság minl lkvl ha
tóság. 

12110/tk. 1933 szám, 

lnsrtsi blrdatmtnJ klnut. 
Dr. s~rnogyl Istvin végrebajtatónak 

Frló PAl éa klskoni frló Erzsébet vérrehal· 
tilt szenved6k ellen Inditott végrehajtjal D· 
gyében a tkvi helósil elrendeli a vla..zár· 
venist !145 P 21 fill, tökekOvetelés l!a Jár. 
behajtisa végtit a IIYÖnl!yösl kir. járáablró· 
sig terDielén lévő, Abuár klzsé11ben fekvl 
1 az abaiiri 721 sz. betétben A I. l aoraz• 
30 hrsz. lakház .ol47 ö. r. sz. a. udvarral a 
beltelekllen 92 n. öl e11észben frló PAl és 
filó Erzsébet nevén álló l11garlan s az A l• 
2 sorsz. 31 hrsz. kert u. o. 148 n. öl egész· 
ben f'iló Pál t's F1tó Erzséllet nevén álló 
ingatlanukra 2000 P kikiáltási árb11. 

A tkvi hatósáa az árveré&nek Abasár 
községházánál llh'l{lartására 

193l évi november hó 14 
(tizennégy) napjának délelölt 9 óráját rOzl kl. 

l. Az árverés alá eső Ingatlant a kl· 
kiáltási ar felénél alacsonyabb áron eladni 
nem h:u.:r. Magyari jár.osnf Szundl Rozál 
elózö árverébl vevöt aa árveréabll kidr,a 

2. Az árvereini uindéko"tók kötelesek 
bá 1atp~n. ül a ki~iáltási ár 10 százalékát 
készpénzben, vagy az Ilii: LX. tc. 42 §· 
á'·an meghatározott árfolyammal szám•totr l 
óvadékkél•lll ért~kpapirosban a klkü;dOunéi 
letenni, vagy a bánatpl!nznek elölegesen bl· 
rói lett:tne helyezéséról kiállitott letéti elis· 

··mervén) t a kikOldOttnek átadni és az árve
rési feltételeket alálrnt. 

4, Az, aki az in&atlanért a "kik!áltási 
árnál maJlasabb illéretet tell, ha rObbet igérnl 
senki sem akar, k!lteles nyomban a klklál· 
thi ir százaléka szerlnt llle&állapltort .,á· 
natpénzt az állala igért ár UIYannyi száza
lékáll kie((észiteni 

Oyln&yOs, • 93l sze p t. 21. 
Dr. fcktll Sándor s. k. kir. jArásblr6. 

A kladmAny hiteléDI : 
Molr.Ar Sándor tkvez· 

A IYin&yOal kir. járásblróság, mlnt telekkvl 
hatósá&. 

9394/Ut33 tk. szám. 

lfRNII liPdlfliQ ~IRIIf 
Dr, SornoiYI latván vf&rehajtatónak 

Maka Iatvánnf uDI. NarytejD Emer véareo 
baltáll azenvellll6 ellen a vé1rehaJIIIIÓ Urel• 
me kGvetkez~lilea az 1181: LX. tc. 144, l.tl 
és 147 §§ frtel•ében eirenlllleli a vé1rehaj
táal árverést 430 P tökekövetelfl, ealltk 
1930 február l napJától járó 5 azizalék ka· 
mata, 75 P eddig rnegillapl•ott per fa vég• 
rehajtásl é.o a& árverfsl kfrvlnyért ezuttal 
merállapltott 27 P kOltifi behajUu vt'aett, 

a IJOniJIII kir. jtráablróaáf terDietf• 
16v6 Oy·pata Uué1ben fekve\ l a IYPital 
507 u. tkvl liletétillen A I. l. 2 1orazám. 
475 hraz. a. lll n. ll teriletil kert a be:1e· 
lekben l! a 478 h ra&. a Jatt ferialt 12 •· Ol te
rOietG 383 n, a. azám alalll Itb fl •dvar
tér u11yanott lévO IlKlllannak a véfrc:haatiat 
n~nved!\ nevén i1'6 ••vnPrved rfaafre 114 

p JS fillér kikiállásl 4rban, de azzal a fel• J 

tétellel, hogy az árverés által Ozv. Naayfe.O 
Pá:né sz. Bátori Anna és Ozv, Naayfejl KA· 
rolyné 8jdl Márla javára bekebelezett 01-
veayl haszoliiivezeti fog nem érlntetlk, 

a IYPIIII 770 IZo tkvl betétben A l· 
l loraz4m, Jglg hrazám alatt foKtalt lll n. 
11 terDieiO 231 n. a. sz. alatti hál éa udvar
tér a beltelekben Inaaliannak a véarehajtAsl 
azenvedl nevén álló 1/2 ed részére, de az· 
zal a fl!llétellel, holY az árverés AltaJ ·ozv 
Molnár Andrásné s1. Sipo& Erzaéb~l javára 
bekebelezett Ozve11yl haszonélvezeti jog és 
Maka lah•án javára bekebelezett é!etfogytlg
lanl haszonélvezeli j ug nem érintetlk, 2 JO 

penaö kikiAitáal Arban. 
További a gyparai 2115 az . .tkvl be• 

télben A t 1 soruám, 1704/l hrsz. a!all 
foglalt 312 n öl terlllela az Acélos dülöbcu 
lévO 111intó es szólö in~o;atlannak a \'é~:re

haatást szen~·edO nevén álló 1;2 ed részere 
30 P 15 f kikiáltási árban, de azzal a fel· 
!étellel, hogy az árv<rés által özv, NaKyfejQ 
Pálné sz. Bátori Anna és özv, N Blü Ic a Ká· 
rolyné Bodi Márla javára bekebelezett öz
ve&yl haszon·.lvezetl jog nem érlntelik. 

A telekkönyvi hatóság az árv~résaek 

Oypara községházánál meg!artására 
1933 évi november hó 15 

(tizen!lt) napjának délelöli 9 óráját IOzi kl 
t. Az árverés alá e~>Ö ingallan illt'IÖ· 

ségeket 155 P Ol fillérnél alacsontabb áron 
eladni nem lehet. Ha azonhan az ösues in
gal anok el kelnének, az 107-6/2 hrsz. ingat
lan lllelOség a kikiállisi Ar kétharmadáérl, 
a többi ingatlan liletOségek pedig annak le· 
Iéért ls ela.Jhatók. 

2. Az árvereini szándtlkozók k!ltelt·srk 

bánatpénzül a kikiáltás! ár 10 százalékát 
készpén. ber•, vagy az 1881: LX. tc. 42. §
ban llll'ghatáwzolt árfolyammal számltott, 
óvadékképes érlékpaplroshan a klkOidl!ltnél 
lelc!nni, vagy a bá11atptlnznek elöiPgesen bi
rói letétbe helyezéséről kiéllitott leléti el_is
mervsnyt a kiküldöltnek átadni éa az árve
rési feltételeket aláln t. 

4. Az, aki az Ingafanért a klkláltáfl 
árnál m~ga~abb lg ret~tl Mt, ha 1Gbbet lgérnl 
senki sem akar, köteles nyemban a kikiál
tás! ár százaléka surint me&Allapitott bánat
pénz! az általa igért ár Uj&yanannyl százalé· 
káig kie,:éuiteni. 

Uyöngyös, 1933. julius 24. 
Dr. F. ket~ SAodor s. k. kir. )biró. 

A kiaLmány hiteléUl: 
Mo111ár Sindor lek v vr ze• O 

Meg h ivó 
November hó 9-én délután 4 11!1 este 8 Oral 
kezdetted az APOLLÓ MOZGÓ-ko!pszinhaa 

helyis!l!gtbcn vetített Upclr.kel kb!l!rt 

Világitás BS rídidtBcbnikli SZihBIIidíst 
tartunk. 

November J2 éa ts JJ·áa a Hungária uállo 
aagytermébea 

razesssl es inaJBnBs kdstoldval 
bemutatót tartunk a villamos bt.tarthi kl!· 

uülékck gyakorlati alkalmazásáról. 
Kiállítás regaci 10 órától dclutáa 7 ór.iig. 

Snkc•6adások dtlutánonktat 
Mindcakit allvc~cn látunk. 

B E L É P 0 D l J N l N CS. 
Oyöngyl's véros közmivelnek 

lgazgatósaga. 

J VEZETÉK 
Bátorkodom a nagyérd~ma k!lz!Jnség, városok és kiz· 
&égek figyeimét o z e me 111 b e n készü 6 m ndennemll 

l ~"T~" 
·~9 v~ 

,~ 
~LETIESZELYEq 

felirati táblákra 
és rendkivül orcsó egysél(áralra ftlh vol. - Táblákat 
bármilyen formában és méretben, bármely &<Ovtggel 

kélzitek 1 olcs.S ára,4nla.tal uoigálok. 

Téblálm elsc'SrendD horganyöntvénybc'SI -
elpusztlthatatlan és lzléses kivitelben ké

szDinek. 

FEHÉR SÁNDOR 
o- heYeameiJel elmtibia 61 f6m6ru OntGde -o 

OYONOYOS, 
VAlló P~rPnc u 5 Válró ferenc u. 5 

l 

W) ~~~P.~,!~~.~?~~~.~ ~ ~ A1 elmult hek ltiDalyoll11 lilmescmlaye f:i 
~ lr~nc Duaae ME LLÉKUTCA J oba Boica ~ 

K ... -11er•a aov, 7- 8 .ÉJJEL ÉN - NAPPAL TE• 12 felv.-baD ~ 
P4aya kl•4r6 Blisot, 

~ MOZISBLVÉNY ~ 
~ Ezen szelvény tulajdoao&a, mint a .MAtrnldtlkl Hlrlap• elöflzetö)e, Jo· 

&oault f. hó 7 ·étt l!a 8-in bármely elllad ma 2 darah je1yet lgénybevennl. 
P6holy 80, fenntartott 10, zaGilye 40, úrtn6k 30, t6m161, kGraz6k 20 fill 

~~~::: !~tt:m•: ". ~::.~~-- fiiN,., ionet -------- _____ __ __ _ lll 
AMATÖR FÉNYKÉPÉSZEK! SUGÁR·t DOLGOZTASSATOK! 
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