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Ne fíitsék a hangulatot ! F/\LÓCDERES 

Nem tudunk szabadulni attól a 
kiptöl és hangulartól, amely a kín
torválasztil kiirasa val feria lko2ó vi
rosi közryiléaen lelkünkben maradt. 

Nacyon helyesen jegyezte mrg u l 
aa elnökl6 polgarmester, hogy bent a 
tcremben érvényt fog uerezni a vall; s l 
ts eayh•z tekintélyének, mindent el l 
foa követni, hon a vezető ktt plt
lunos uemélyét mindenld tanulja be
~sülni ts szeretni. De azt is helyesen : 
jeryezte mer. hogy: "mAr !ülik a l 

l 

hangui.Alot". ; 
E!töl a hangulatfütéstöl keli, hogy ' 

tarló&kocijék mindcnki, kicsi és nagy, 
választó es választandó, minden egyes 
pol~rár, legyen bar szavazó, vagy 
azemlélöje annak a J..umoly tenyn.:k, 
hogy GyOnrvös városa: kántorGrat 

valaszt. 
Ha van valami, ami egy józan, 

komoly elhatarczasnak az ti j.tb•n ali, , 
akkor ez az; fü.eni a h:mgulatot. Mert : 
nem lehet jozanut, okosan h"tarozni : 

l 
olt, ahol· a feluhett uenveddyek el- l 
nyomják az éSL, nae5 a leikmHtlelel 1 

szav at. 
Vallalj.t-e a következménytit en ; 

jelszónak, lsten és ember elölt az, aki l 
barmilyeu jelszóva!, vagy szemtiy1 ki· ; 

emeléss d felsza .Jadilja a szenvedtlyeket? 

Nt h.itaek a hangulatot l Fökent 
ne olyan trtelemben, hogy a Villasz
tásért, vagy annak ereJmenyeért bar
melyik p;ebanost terhe ne vagy terhel· 
hetné a felelösstg. Merl kinek atl leg· 
inkabb erdektben az, hrgy jo u meg• 
felell kántor v.alasztusek ? K~nek lesz 
a legnagyebb 4ellemetiensl!ce, ha a 
mervalautott neon vAlik be? Ku for· 
nalt igyekezni felelössé tenni miatta ? 

Ne111dc: a p.tbanosollal ? 
A kan!orvalasz.t•snak egyetlen he

lyes utja ill, hogy a p.tbano&ok veze· 
téshel az e~tyhaközsegek mindcn ré
tcg~b61 kivo~lo~:atotl bizottug minden 
palyazóról elö'e szeretzen be ad<~tO· 
kat s a k•nturp1 ó ba utan úgy fug1al• 

jou aliul, h..~IU ne a sóror-kollla elve, 

ha~em a közérdek érvényesüljör. 1 

e.,beri számitb szeriRt ne érje a v•
las"!.tas után a várost kellemetlen mer
lepetés. 

Ebben a kiválasztasban pedig a 
hiv6k természetes b lelkiismeretes ve• 
zere mlndenkor a plébános, hisz o 
csak jót akarhat a oepnek il, mará· 
nak is 

Rbben a nchh munkájokban min
dcn igaz hivőnek mclléjük kell állani 
ls segiteni öket, mert a hitélet kár•ra 
lenne, ha egy k•ntorválaszkor kt!pc

sek az emberek erymást menyant~-, 
zU ani. 

Ne flltsük a hangulatoll El foci• . 
ilélni nemre, korra és felekezetre való l 
tekintet nélkül mindenki azt a törek- ; 
vést, amely a legfontosabb kérdisek \ 
egyikénél esak azért, hon eneni, ro
koni ts baráti irdekele érvényesülhes
senek, mar a választil elOtt u 1on-ut
felen, idönap előtt, fólik: a hangula- . 
tot azért, hogy a szavazohelyiségben 
csak a sóror kérésenek engedve sza
vazz..uuk: a palyáZo alkalmatlau vol
tarol prdig szivbol mer vannak ryö
zödve, vagy nem is lattak l 

Ne"11 lesz nehéz kiválasztani a 
jók közü\ a legjobbat, különösen ak
kor, ha mind.:nki azt fogja stem elölt 
tutani, hory: tt•ntor kell a szó 
nemes és igazi értelmeben. 

Oiyan kántor, kinek hangja ki· 
birja a zenei kri•ikat s olyan, ki az : 
egyhaz életében me1illja hdyét. \ 

Komoly, megfontolt, egyhazköz· ! 
ségét szerelő val.u;ztópolgár a pltba
nosok aliaspontjal fogja támogatni, 
mert meggyözödésünk - de mindenki 
tapasztalhatja is - hogy érlik lelada
lukat. 

• Az 6 akaratuk Icsa a mienk is, 
mcrt az eryesek a kara ta lehet sóroré 
ts komáé, lehet egyes néposztályt is, 
de a pléb•nosok akarataban mindcn 
néposztaty kivansaga ts akarata is 

fo1 érvényesülni. 

Heringtk l Oklri16 l 
Ez a klt szö jylott esziinkbe vasárna, 

tlélutin, a llliker egy n dsorea délutin 1on· 
dosan Cln&dlliloll nimalt filfllllk. 

A herinaakril ko,,djon forgó kifeje
zés a uufollai1 lömlr kifrjedae. Ki~ he· 
lyen - arányban nem ill~ - naiY tomea. 

Ok&ritó 1 tlmean.erenls•tlensl!l ber
zalmainak emlékutelll nava. 

Az alsóvllrosj 611. el. iskola iaazaat•
sAaa •~ek óta, k&vetkezetesen h lankallat
tanul k•ri, követeli, holY klt tantermét elJ• 
buzakilva adjanak neki eay elyan termel, 
ahol az: iskola kifelí il meamutatha~&a, hoay 
ercdményeklten dinéretea munkit v~&e& 

• il. 
Harmiachat nll)'zetml!terea tanterem

ben 281! szem&ly veli Clssatuú!Jiva. Pel-
"'" é. K> erek 1 egyese n. 

E<Y né11yzdmét~r leriit~tre lehi! h í l• 
n é l löb.l Slclll~ly lUio:l. Küv~rek i& l 

A léle~számha .. zonhau nem sdmol
tuk bele a lttr~pl6kel s Hz énekkari. Ezek 
lldm felttt Zbt.elódlak hol 1.!, hol be a szo
rougó haiiKIIótiil között. 

Libab6rls ldl az ember, h.• arra gon
dult, h·JICY e&Y viralla n uerenculh n~él 
uet~n hany l&bLII&pCJ~oll &Y~rmekt~sl llllll 

suAnKozhoatnAr.k. 
Az el6adb vl!a•n a nyuJiodl.~n !ho

zók is csak Onzepr~seiödve tutitak ki,utnl 
- mi lenn~ egy tUtil6r111a eseitu? 

E!iY kJr.fal eltivolitba, pir uh pcn&ö 
Ultstnel. 

tzt nc.n luJja AL i.oazaatóbAI mea-

kapni. 
A 11ondnakság is hiába java~otaat -

évek óta. 
iKéSL&<'gü~yi, liLrt·ndébzeti, élethizion

sáRi szempoutuk ten.lk elkert!lhctellenné an
nal< a l.öLtalnaK kidobábill, - amikor lillY 
i akuláról van st ó, a kimsiK nemlehel akadily. 

Erre kl/l pénznek lenni l 
A leliközelebbi elöad~sra mea ktll 

hivni: a fels6bll, sAt a leafels6blt hotó~él(otl 
Hoay lAssun és tapoasztaljon l 
A felelöuéa na1ydga ÚIIY sem ad a 

kékcerud~, amelyik a kOitsé11vetéab6l a té
telt tor i, hanem az~. aki a certuAt haunAija . 

A kék ceruza tllrlése m• mlnd nkátlh 
indokolt, de nem olt, ahol a j~vlJ ~zelltmi 
fejllldéaér61 van HÓ. 

jöjjCin él liiSOR J 
IskolAnil Ilyen tarttutallan állapolot 

mé1 ia&Y sem Iitoii l 
Ezt varjuk, ezt hi!!sti!c h ezt fog- J 

juk elömold!Loni. 
Mt seml 
(sak GyonayöliOn l 
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Szabadfürdőt Gyöngyösnek l 
Mellállapilolruk már és Ismét lesz!!· / 

g·!ZZ!ik, hu~o:y szahadfllrdök létnltése a vá
rosgk köteles&éJle. Tény, hogy ma mindea 
várcsnak lewföbb torekvése a kOzegl'szség• 
Ogy ápolása és olyan fejleszrése, mrly a 
nép érdekGil ~zolwálja, mely a közeg~szség
lll(y legkényesebb kllvetelményeinek ls meg
feld. Az általános közegészség szolgálata 
kétségtel~nül városi közérd~k l Kör.érdek, 
m• g~eJig u elsőrendll városi érdekek kO· 
z.öll a lewelsö. Kötele,btigOnknek tartjuk te· 
hát a szaoadlll:dő gondolatával részleteseb
ben fog:alkowi, mtg az az a megvalósulás 
atádiumá:,a n~m kerül. A köz.erdek sz.olgá
latát tarlottuk mindlg kötdességOnknek s e 
k~rdési.Jen is Cbak ez lebeg szemeink elOtt, 
~amikor részletesen fogL~Ikozunk e kérdéucl. 
TudJuk, hun a vároo is foglalkozik e kér
désse: s illY örömOnkre bz.olgál, hogy ada
tok fd:árásával segitségére sietheiQ.;k, 

ben lcis gzermekek mlnden veuély l!& fel· 
Ogyelet nélkOl fOrOdhetnek. A kis medencti
hez való bejutás szlntén aázlók utján tor
ténlk. 

A aagy medence két oldalán három
uoros l~pcsözet k~•z lill a közllnst!a elhelye
zésére. A lép~sőzeten mlntegy 1000 DIOhely 
van, melyhez a napozó terraszon rendelke· 
aésre álld helyek fiayelembevételével az Dlő
helyet effggfaló nézökOzOnség számát 12i0-
IJOO-ra lehet becsOinl. SzOkség e6elén a 
felálliiható póllrlb0nö1ckel a nézőkOzOnség 
•zámát 3000-re lehet növeln!. A gyliri uszo
da nemzetköd versenyek rendezésl!re is al
kalmas. 

Az uszoda gépészeti berendezése ls 
nagyszecll Az isLapos, kOlOnben egészségi 
nempentl>ól kifowástalan vizet az uszoda a 
mosonl Dunából kapja. A szlvott viz a ka· 
zánház felelt hatalmas vasbeton vlztarlályok· 
ban elhelyezett emerlkal rendszer(!, kO'Onle
ges homokkal és kavleesal telt gyorsszdr/in 
át vezet1e jat a meJencékbe. Utközben a 
vizet którozzh és a szakséghez képest fel
melegitlk. - A klórozó készülék n>egakada
lyozza a nyálkás, z.OidesninQ hir. ár. épll'ld· 
m{nyeket s a viz· en esetlrg lévő tnikrólá
kat rne&öll. A klórozó készOiékru·k tehát hi· 
giénikus, dezinficiáló halása ls van. A kló
ro/.Ó készülék vöJ6sréLoldó készülék kel is 
k&IICsolatos, s igy a viz 111indlg kristálytiszta, 
mOfizatoktól meutes. 

TöJb rnawyar vároHól emlékez.IOnk 
meg már, amtnuyihen azt lapunk terjedel
me me11engedte. v\osl az onzág egyik leg· 
.,;zebb vidéki strandjáról: Győr város sza
badfllrdÖJéröl adunk rövid be>zámolót. 

Győr város a pllspökl vár gyönyllríl 
haroilk-~pOieteinck nagyszer ű hálfr.rébtn ú: 
forrnák és Slinllsszelé:elek fellso<ges harrncl· 
niájába•l lére~i:efle versenyuszodAját és 
straudJál a Duna és a R~ba összefolyá~á
sá•rak szöglerében. 1931 julius 5-én ad•ák 
41 a forgaiumnak a nawyszrr·ll szahadfürdöt, 
G; őr 'á ros köl r nsége a megnyi tás után 
tlmegesen, örörum el kereste fél a ·fvnfctíl 
közegászséi(Ogyi inrézméaryt, ml!ly nemcsak 
bámulatosan lluye~ és vonzó kOlsejével. ha· 
nem európai nivóiú kényelmes berendezésé
vel el{y csapásra meghóditolta G}őr város 
és vidéke népét. Ma már a györi strand a 
város egyik le,:jövedelmezőbb vállalata, de 
a várus gaz.tlasál{i életében is jelen ös ne
repe! játszik a !!}Őri lakosság ottlionmara
dása révén. A l()iiriek sziv~sen nyaralnak 
otlhon, merl a strandon a lehet~ legkelle· 
mesebben ellölthdik idejOket, tnt"g van mln· 
den lehe.öség a pihené,re, szórakozásra, O· 
dülésre. G}őr b"ldog város, lakóinak nyil• 
ggdr, gondmentes nyaralá&t, pihenést tud 
nyujlilii s ernellcll a város lakustiágának 
pénze bent marad a város ~tazdaeágl vér
kl!rinKé>ében, nem vándorol el más város
b.r, vagy kOiföldre. 

A gyGrl szabadflrdllhöz h'árom bejára. 
ton át tellet jtttnl. lllltVt!fl•, 'biiittÁ'f'éá1 van 
egy kis pénztár~pDiet. A fUrdőépOie• a ktl 
nem szerint van ta1ozódva A1 épület köte· 
pén fedrásl és pedikOr helyi&élfek vannak, 
melyektlt jobbra és balra ruhakiadók talál 
hatók. Az öltözőhelyi~érek a földszinten tls 
emeleten nyertek dhelycitl~t. 

A foldszintra csakis szekrér,} Gltözök 
vannak (2" férfi és 216 iről öltöző), ezen
kivOl van 3-3 vetkezőkabin, amely a sze· 
rényebb fürdőzök rész.éra szolgál, de na 11y 
forgalom eset~u az .oz,,ml>e .könnyen bekap· 
csolhatók Az emeleleilo •o!pcs&ház mellelli 
helyiségekhen 116-116.- Hekrényölli~lő van 
a kabinteremben 88- 86, továbbá 24-24 
kabinöltöző E szerint le1rát rend~:kezt'are 
a f .rfrak, il:etve a nők {éozére egy~nkint418 
sztkrényöilöző, tgyenkint 32 kabinöliCzG, 
összes. n 900 üllözőhely, mdy azonban sz Ok· 
ség t·~etéu, a•ull:or el(y kabioban négy für
dőző is elhelyez.kedhet, '09J stemelyre t• 
rnelx ed het. 
Termésutesen még ez a szám is crn·.lhc:ö 
az. 11scthen, ha a szekrényöltöLóket a fdnől· 
tek~el <'K}'Illl I!Ytrmektk ls hasznáhák 5 

na11y forgalom eselén 1500-- 1800 fürdőző 
veheti igénybe az Olröz.őh~lylségeket. 

MEGVEI ÉS VÁROSI 

HIR EK 
Városi közgyül és 

A kipviscl6test&lct c hó 7-in rcoclki
v&ll költyúltat tartott. A tárry1oroaatba 
felvett ügyeket a kövctkcz6lcg intéztek cl-

A lr.iaipari é1 kiakcrc.kcclói állami ak
cióbaa a város 2000 P hozaájáruláaaal vc11 
réut. A& állam Jt.50 pe1116t ad, Ile cat 11 
6sszcrct valós&io&lcr kiegl!uiti arra aa 611· 
uerre, amennyil a város aci A lt61cs6n ki
osatását a kercskcclclmi és iparkamara k61· 
bejötlével egy biaottsár vég&i. A kölcsön 
azon ki1cmbereknck a mcrscgitésérc aaoleal, 
akik banki k~lcsönt a jelenlegi hitelviszo
nyok mcllett nem kaphatnak. A kölcs6o u· 
tán 6 és fél uázaltk kamatot kell f1actni 
ts ' hónap, varv l év alatt fizctendö vili· 
ua. A kö'c;ön 50 100 P-ö• 61sacgekbco 
kerül kiosat.bra. 

Ö&v. Mi1ak Emililli encsi btrl6 ujabb 
kirelmét a baszonbér kicrtuilé• cimta fi· 
zetni kötelezett városi pótadó Yisuatérilésc 
iránt clutasilották, mcrt c tárryltan már 
egy i:ben jogerös egye1sér jött 14trc. 

A mátrafürecli iskola tanító! lakáaának 
a város által törttot megtpitése alkalmával 
kötclede marát a1 államkincstár boay &Iért 
a tanító lakbérét a Yáro~nak áteagcdi. Mont 
hoay ezt most a k•ltuukormány meatarad• 
ta, a v.áros perrel érvényesithctné jogát : te
kintettel azonban arra, hory hamarosao 
ujból tára:yalá• ,.)á, kcr~:aek a· •o••••· u 
állami elemi iskolalr.ho1 't'llo houájárulá•l 
ö.;secgei, a polaármutert uta1itgtta a kOl· 
IJÜ)és, hOifl' l kincitárral IICmbetJ fanoálló 
ezen v.áro.i követelélt a tárgyalás 10rán ér
Yéoycsitse. 

Aa állami gudaa.tri otpiskola j6v6 
évi költségvetését, amelybe aa iskolaaaék 
J800 P varosi houájárulást állitett be. tu
clomásul vcuc azzal, hon ezen ke:etben a 
téli kos~rfolló tanfolyam uokásos 200 P-61 

költstgér61 is aa i1kola tartoaik gondoskod
ni, mert eddilf is az UIOO P hilelkerctb61 
volt fedezvc .. 

A rvámptoztári tartalékalap kamat
jövedelmének scgélyez#sre kiosatá1a tárgyá
ban érke1ett beliirymíoiuteri Idratot tude
másul v&tttk. E s&criot a kioa&tá1t ezentul 
., árvollléki telfes ült!• hivatott eukö16Iai. 

A matralüredl szálloda és vcadialc) 
bérletet Tuchteo ]en6ntr61 Scha.ir Mik•á· 
n.ira ruhálla át, aki a városul szemben ~z 
évről fennalló kóteluellség~kct il vállalta 
~· T uchteonéoak egyezségiter megállapitott 
összegbeo meatériti Cllkö1öJt beruházásait is. 

•••• 

A györi versenyuszoda hatalmas uszó· 
medencéje nern<.:sak fürdés céljaira ~zol~:ál 
hane•ll ki•non.lullan versenyuszásra is lehei 
llaoztHIIui. h.leal•s, mndern versenyuszoda l 
A V< rsenyuszud.t kelharmad ré~ze l m 90 
c:n rnelyH1Kll. úgy tro~ey vrzlpotópálya laé· 
nyeit tel,esen kielé~itl, Az u>zf·mrdence rö· 
vidt'ilh o~dalain hét eiugró hely van, amely 
h't ti-h. t•lőlrá·.os 2 m 50 ern uélességQ 
uszlipály nak felel mt•g A lllilY medencébe 
valö l~:u•ást 8 drh. j(,f elhelyeztil lépcslile
jAral l>izlobiija, melyekhez azonban csakis a 
rnedcm·e szt•lén elhelyezell gázlókan át jut· 
hat a fllrdf>zO, aki homokos lát-át vagy tes· 
tét a l(<izlók vize r évén, val{y a gázlóknál 
ethl·lyezett <uhanyok segit.érével 1 homok· 
tól m•·Klistli hatja. 

A nal(y Vt!rsenynredence folylalásáhan 
va11 elh~lyuv~ a IIY~rmeklu'>ickoló·medence 
me:ynek kgna.1yullb m~lységc 70 ern. Eb: 

Mrndezt kből láthaiJllk, hogy a györi 
versenyuuoda éa strand mtlyen azép é~ ha
tal~as müetil. Ez minl<'llY :120 ezer pengils 
obJektum, 11agyuera fásitással és parkosi
tással. 

Legközelebb SzentesrGI irunk, 

Tiszaparti 

Felkérjlik acon t. cl6fiut6inkct, akik 
cl6 .. acti•l elijaikkal hátrálikban vannak, a1 
61111ct micl6bb uiveskccljcnck bek&lclcnl. 

Kiaclohivatal. 

Gazdaadósvédelmi rendelet. A me
zll~azda>ái(Kal furtalkozó lakosság azon ré
szent!k vagyoni védelmére, amely el van 1• 

dds•,dva, a kormány J4.ooo az. a. rendelelet 
bo~sátott kl Ennek folytán 1 telekkönyvbeo 
feheJiyezlethetö, hogy kOisö m zögazllasáil 
Ingatlan és a b.izas belső:; ég a gazdavédelmi 
rendelet hatálya a'att áll, vagyis 2 é\' lg se 
~égrehajtást nern lehet vezetni, sem ujal: 
)eltálogKal az Ingatlant nem ll'het megter
hein l. Az ez lrrlnyi kérvény a tc:ekkOnyvl 
hatósáahoz e hó vl'g~lg adható be. _ ELen 
védelmi IdG alat az adós 4 názalék karna-
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tot és legalább l százalék törleSltést tarto
zik hltelezöinttk filelnl. Aki nagyobb mérv(l 
Ulrltttllést teljeslt, az államkincstár részérOl 
l•talornban rl!szestll. At adósvédelmi telek
kOnyvl bejeiYzés el61dtétele, ho1y az utolsó 
•léc!.& évi e1yDIIeaen kezelt adók kl lel(ye• 
nek fizetve, Az el6z6 évekr61 hátralékos a
dók évi 10 százalékos ríszletben fizethető 
kedvezmény alá esnek. 

A kGzvllj&ltis kle&c!szltése. Mig a : 
városi villamúsma a kunátozo•t enenaramú ! 
vilálllAst atthatta, sem a magán, sem a ~öz- l 
világitás nem terjeszkedhetett. Akkor azzal 
voltak blztatva a villanroa áram áldásalban 
nem részesUihetök, hogy majd lesz korlát
lsnul villany, ha a város áttér a váltakozó 
iramrend:szerre. Ez rnér 2 éve me1történt s 
nemcsak az elhanyagolt kOlsli varasrészek 
nem kaptak villanyt, de a belső rl!gl közvi
lágitás is csökkentve idt. A csökk11ntési in
tézkedé&, ha a levelőb .n lévO takarékossil 
folytán állalában Indukolt is, jogos kivánsáaa 
a PllspOkl·•tca templomon aló i lakosságá
nak és az egyre jobban kiép016 U1telep e
l(yes utcát8ak, hoay a köz\ilágitást ott is 
kiépitsek, még akkor ls, hogyha ez sok ma
l(ánbekapcsolast netn is ho&na, A közbiz
tonsil ezt els6sorban klvetell. A villamos 
au .. jeleulegi csökkenhitlen ára ezt pénz
U&yileg is bizonyira lehet6vé teszi, 

Gyöngyösi Magyar Hét 
Amikor a he:ybeli kereskedők ta 

Iparosok a:cen megmozdulASaról értc
sühink, hogy gyönfYösi Magy,;ar He
tet renclc&ack, önkéntelenül is csak
nem felldahottunk, hogy ez vegrc egy 
komoly c:sclekcdet. Elv.grc a mi ipa
roaaink és kcrcs!recltink is nagyobb
riszt a buclapcall nagykereskedönti és 
gyároanal vtllue nak, tch.C ugyanazon 
arut hozUk forgalom b•, mint a buda
pealick. Tekintv~, hogy gyöngyösi és 
i:örnyélrbcli vevökörükltöl einek, aaj.at 
crclckük is, hogy vevőjüket jól azol
gálják Iri, mcrt mint a magyar köz
mond.ia la tartja, nem csak cgysz~r 

kell az t=mbcr. - Ar.air sc .. l~hctnck 
olyan magasak. mint a föv•rosiákt, 
mcrt vicleken a rezat koltsle kisebb. 
Ttvca lehat az az állaspont, hogy Bu
dapestre kell menni v.asarolfti, mert 
olt olcsóbb s igy az uliköltstg ugyis 
mcgtbül. 

H• ehhez hozzávesszüJr, hogy a 
gyöniföai fogyuztóközönstr trdckc 
az, hogy elsősorban sajat kcrcakcd6it 
éa iparosait tánsogaasa, mcrt hiazca e
zek vlazont fogyasziokká válnak, úgy 
mecállapilhatjuk, hogy sajat magat t1· 
mo1atja u, al.. i helybeli iparost és ke
resaccdöt tamogat. 

A CYöngyisi lpartcalülct nagysza• 
bh* tdallitassal demoostral a gyön
ayösi iparc:ik kek jósaga és azolidsága 
mcllctt, a 1yöngylsi kerrskcd6k: petiig 
kirakatverscay kerettben mutatjak be 
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cikkeiket, mclyck valóban felveszik a 
versenyt b1rmely nagy város arúcik
kcivcl, Az clökbzitb az lparhatóség, 
az Ipartestület is a GJöngyösi Keres- l 
kcclelmi Csarnok kezélten van, bizton 
hisszlk, hogy ily :Ceukbcn a siker 1 

csak biztosilva lehet. 

Tegyük tch.it magunkévá a most 
kia4ott jeluót, vásároljunk Gyöngyö 
sön, a gyöngyösi iparosok és keres
kedöknél, 

TANOGY, NÉPNEVELÉS 
Szülöi értekezlet 

A gyön1yösi áll, reálgimnáziumban 
nevernber 3-an este l órakor igen szép sz i
m u &zUIOi értekezlet volt. - Erdős Tivadar 
igazaaló mint el6adó a következi néay tár· 
gyal t~rjeszletle elO : 

l. Az 1634-ben alapiloti lYOn&) Oslglm· 
DázJUm JQO éve& jublleumálllk Dle&beSl.é• 
lése; 

2, a gyön1ylsi almnézium volt növen• 
dékei IIJe&tlletének megalakltása, az ugy. 
never.ett öreg diákok sr.llvetsége ; 

3. a hátlorában hősi hatalt halt gim
nátiumi tanár és tanulók D11ye ; 

4. a második mode1o nyelv, a francia 
nyelv lanilá~ának jelenl6dge a reálllimnA
ziurn lei,;Obb eutáiyaiban. 

Az tlulki eiOh:rjeszté1l ig• n aek ér
dernll·ges hozzászólás kllvelte és éh!nk esz
•nns, re f~Jiódölt kl. Az érte kl'Ziet a b l ü 61 
ház és at iskola összeillő ellyUttmUköd~bé
nek ILill:ossá&át illllulla. 

Oyilés. Az Imericana helyi egyesüle
tében 14-~A - kedden - P. Zwezdoric& 
Imre, az eari Collelilim imericanum pre
fi..:tusa tari el6adbt. 
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UJDONSAGOK 
Névma&yarosltja, Michlistetter Péter 

városi ellenőr nevét Mihál)falvy· ra magya· 
ro.;itotta. 

Doktoravatás. Groszmao San
dort e hó ll·tn avatjak a budapesti 
P.azmány Peter tudomanycnetemcn 
az orvostudományok dokiora v;. -
Gratulalunk l 

Halálozás. Részvéttel közoljük, 
hogy szobotisl'i Szilaveczky Istvan ny. 
cs. és kir. ezredes, a harctéren szer
zeit betegsége következtében, foly ó ho 
5-én elhunyt. - Orosz Ernő, varo· 
sunk belyelles po!garmes:err, az cl
hunytiDan aógorat gyaszolj.a. Az elhalt 
hös ezredest Szenicsen temették cl, 
hösökct megilleti pompával. 

Orozva leUtötték. Kelemen 
Istvant e hó 6-cn este ayole 
óra tajban a Vizteronynal 
egy n&IY kövel hátúlrOl fejbe 
csaptak. Kelemen az ütés kö
vetkeztében eszmclet•t ve
szi t ve összeesett. Az orvosi 
vizsgálat megallapitotta, 
hog~ sérülése nem vesz é l yes. 
Az ismeretlen támado kézre-
ker i tésére a nyomoz as 
inclult. 

Meagon.'olatlan uarás. 

meg-

Misak 
L.aszló a kapoinai dohanybcvaltónai 
jart, hogy az atvclt dohanyt leszámol
jak, Hocy a t.anyara ne ke ljcn gya• 
log mcnnic, egy indulaara ke sze n ali o 
t~hcrvonatra kapaszkodolt fel. A nagy
úti tanyanal leugrott a rob0go vonat
ról, hogy ezacl is utat takarttson meg. 

Miaorea e16adja Az alsóvárosi álL 
el. lbkola S&ivg4rtla ctoportja 5-én, v.~sár- l Az ugras azonban ez egyik lababa 
nap délután sikerlll •lloros délutáni ren- került. Labát eltörte, mégpedig ugy, 
dezett. Az Unnepl benHet P. Herman H~r- hogy a atrült libat le kelle t vagni. 
Hermenegild tartetla. enekszámok és sza-
valatokball mutatlik •e a szerepll &irdis- Ketten fiY ellen. Kovács Is t-
ták, hOIIY az Iskola nevel6 hatása nem ma-~ v•n uötlcn földművest Szlko· 
radt nyom nélkül fejl61111 te·kokben KDO- ra(kerpt.I)Bertalan egy görbe 
nitsen a .Teré&• cunG életképpel értek el bottal ütlegeloi kezd te. -
jGI megArdemelt hatást és dicséretet,- A Kov•os az ütések el4il beme
k is ltrem n agy kllzllnbége- a zsúfolt- nektUt a ROka-ucca 1. sL.amú 
sá& dacára- figyelemmel kisérte az elő- házba. Itt meg Bognár József 
adást. Ho1y az érdekl6dö szDlök és a lan-
DilY barátainak e11 y rl!sze nem juMt Ile a ütötte fejbe egy kannavaL-
terembe, annak i11azán nem a tantutOlet 11 Kovacsot a Kórhaz ba szálli
a felligyeleM 1yakorló ~tonllnok•41 11 ek a, t o t t t. k • 
................................. ~ ............................ . 

SPORT 
A 1dtravldékl alosztjly 611asa. Az 

6azl forduló ll. outaiy* futballbajnoki tor-
aAja már csaknem teljesen le&ajlott. A m~1 
hAtralc!v6 1- :1 mérk6zés már 1 csap .. t•k 
e helyetkedését nem l&en \alloztathatja mt·g. 

Az eddi&l eredlllények alapján a láb· 
IA11t a kGvetklz6 : 

t. GyAK 9 ponttal (18 adott és 2 ka
po!t lóilal), a: VASAS 8 poniNI (1:1 adott és l ka• 1 

peti 101ial. l 

J, MESE ll 6 pont, 4. j. LEHEL l p. 
5. MTSK 2 P- 6. GyKSE l l'• 7 DOBÓ •• 

A OyAK Jitékosa kerDieU •"oc•
tottban. Bali, a GyAK haiösszcl.ötllje az 1. 
osztályú északi kerületi csapatok válogatot• 
talval egyUli r~&zt vett a D~l válogatott al 
ellen m•Jil vasárnap Saigótar tánban leját.zutt 
mérközésen. Észak a rau11sorban előtte lo!v" 
csapalot 3 : l ar,'inyban rn~11verte. Bali 2 
IÓII lOti. 
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A Kultur nyomda 
VEZET! 

árban, 
l 

kiállitásban egyaránt 
VEZET! 
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Pályázati h iddetmény 
Az elhalálozás fo.l.ytán megDresedett 

KYiiiJIYÖsi f~lsöváro>i és alsóv.irosl r. kat. 
kántori állásokra Oyöng)ÖS város képvise G
testOI~tének XIV/329 kgy. 1933 számu ha
tározata folytán pályázalot hirdetek. 

A fdsövárosl róm. kat ként. ri állás 
javadalma: 

Oyö•1gyös megyel v:ros közpénztárá
ból az. állami reml.zeril IX. flz.eteai osztály 
J. lokuz.alának megfdelő javadalmads, U· 
gyanez.en f•Lclésl oaztály uerinll lakbérrel 
és u11yanezen fizet si osztoily maaaaabb fo
kozataiba v-aló elölépéssel. ll ünneter l. o, 
és 8 Orm~ler 11. osztály 6 tOzifa illdmi ny, 
ez.enk;\!ll 8 hold földJI•el:nény (1200 négy
szllgölevtl sz.~milva) 

Az. als1városi róm. kat. kántori áilás 
javadaluHI : 

Oyö11gyös m. váres lo.özpt!nztáratól az. l 
állami rt:lidszeni X. fiz.etési osztály 3. foko
Zillának me~felt:IÖ 1avadalmaLás, UllyanCZlll 
fiz.~té~i outály SLerinti lakbérrel és Uj!yan
ezen flz.et~si osztály magasabb fl•kozateiba 
való eiOIL'péssel. 12 Orm. l o, lllzifa illtl
rnény, ezenkivül 6 ma11yar hold szanUfuld 
haszoné vaele. 

M1nd. ~l k:inltai állás javadalmát ké
pezi rneg az eg1 házmegyel föhatÓs~g által 
jóváhagyolt díJszabás surinti stólajövedeltm. 

Pályáz.halnak malilyar Allampolgársá
gukat, illető. é10 ~et, erkölcsi és puli ti kai 
rnegbizhatósá11ukat alkalmas okmannyal ig&
zoló kintori l.épesitéssel biló t:l!yenek, kik 
eddigi müköd~sOi.el iguoló biz.onyitván)ai
kat s csclle~ot mai(asabb képzellségü>.el iga
zoló okmányaJkat (klrrnetiteri képzeliség stb) 
pál}ázati kérvényükhöz csatolJák. 

A feHl ek azerlnt kellően felszereli pá
lyhati kérvl!nyek mindkét Untori illábra 
Oyön11yös 111. város képviaei6L~Iü•eléhez Ci• 
mezve a varosl 11 lato hivatiliba f évi no
vember 30· ik napjának dtli 12 órájáill adan-
l.lók be, meoy lllliándOn tul, tehát eikesve 
érkezell k~rvéa)ek figyelembe nem véldntk. l 

A választást mindkét kánlorl állásra 
orguna és énekpróba előzi meg. Ennek ide
jéről, valam•nt a valasztás uap,árúl 111, mely 
Gyön~yös város képviselőt, slüiete dili l lesz 
1:1eg aJ l va, a pá ytuók<~t ~lőLel~scn értesiteni 
fogCIIII. 

Kelt O,öngyö !ln, 1933 október 31. 
O.en Ernő 

polgármes:er fl 

12069/kl. 1933. 

Pályázati hirdetmény 
Oyönj!yl!s m. városban megüresedett 

u, n. izent János temJ.olom (•!c•lt Oyönaylls· 
pOspöki közsél( terDietén) sekre~tyls haran
go761 illbra a város képvisel"testOielének 
Xll'l/304 kay. 1933 sz. határozata folytán 
pályizatol hird~tek. 

Az állás javadalma a megállapitoll 
dijlevél szt·rmt 12 azaz tlztn<ellő kat. hold 
szántóföld haszonélvell'le, 6 Or 1 éter llldia 
illelmény, száll.tha önköltséjo!en, ~hifa jöve
delem, szentmisék és lemdt.ls k uUn körlll
btlil 45 ptng6. 

Pelhlvom a pál)'áL6kat, hogy ~'"'mélyl 
adataikal, esdleg eddlill al~almazti.lá~ukat, 
erkö esi, polilikái megbizatá,ukat igazoló ok
wényokkal letszereJt kér, é1•yeiket a várobi 
közigazgalisi ikt~Jióha 1933 t.lvl nov .. mher 
30-ik napja déli 12 óráig nyujt~ák he. Az 
ezen határidön tul elk~sve érke1.Ö kérvények 

flryelemhe nem vétetnek. 
A választási Gyöngyös város képvise

löte~tll e e e11y kéoöbb kitOzendö határidőben 
fogja meJiartani. 

OyönKylls, 1933 nov, 3 
Dr. Makr4nyi 

polgármester h. 

TEIUEMZE LAPUNKAT l .......... : 
KÖNYVEIT 

u. m. imakönyvelt, fi!zeles rníl· 
veit, foly<'.iratail, tankönyvPit -th 
jó es olcsó munkdiról kijz/smerl 

MÓCZER GYULA 
kl'myvkmo (Kossuth Lajos- u. 11/2) 
28 ~ve fennálló, modPrnfll heren
- de1 ell könyvköt"míltermében-

KÖTTESSEBE ........... 
Bjtvrkodmn a nagy.1rd. rntl közl!nsé~r, városok és kOz.- • 
sé11ek figyeimét ü z em ern b e n készillő m'ndenntlllü_ l 

felirati táblákra l 
és rendkivül olcsó egyséKáraira felhivni. - TáblA' at l 
bármilyen formáhan és mérethen, bármely szl!vc·ggd · 

készitek s oks) árajnla!tal szol!lélc..k. l 
Tábláim elsöre:tdD horganyöntvénybOI -
elpusztith Itatlan és lzléses kivitel ben ké

szDinek. 

FEHÉR SÁNDOR 
o- hevesmegyel clmtáb14 és fémáru öntöde -o 

G Y ö N O Y ÖS, 
Vi11ó Fert>nc u. 5 Vá~ró Ferenc 11. 5 
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~lftlllllla8---- Paholy 60, fenntartott 50, zsöllye 40, zártszék 30, támiAs, kGrszék 20 fill 
Előadás fél 6 és 9 órakor. 
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