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Az intelligens ember kivánságai 
a kántorok megválasztásánál 

Hála Istennek, ho~ty az intelligens gyösön, ahol annyi intelligens katoli
embcrnck is vanaak már e tekintet- kus ember él, mlg tovább is veszé
ben kiváalágai. lyeztetve le~yen mir.den zeneileg kép-

Jó néhany évvel ezelőtt a kantort zett fül ts minden egészséges hallócr
nálunk a nép képviselőitnek tartettak zék. Hogy lehet zeneileg képzett cm• 
1 ráhagyták a népre, válasszon olyat, bereket ünne~tekrc hívni a templom
amilyet akar, úgyis maganak vaiasztja. ba, ha ott ahelyett, hery az ének és 
Azonban ez a jelszó - épú~y, mint : orgona a lelkét megihletve felemelné 
annyi mas - csalóka, hamis és ká- ! Istenhez, a magaslta, meg ha lenne 
ros yoit, mcat együtt jart egy masik is benne áhitat, kénytelen az istentisz· 
sajnálatos jelenséggel, az intel!igencia telet méltóságihoz nem íll6 bosszlils 
vallási közömbósségevel. Aki ezentul gondolatokkal foglalkozni. 
is azt akarja, hogy az intelligencia ne A multban l"tuk, hogy a vasir
jarjon a templomba, ne törödjék val· napi 11 órai misélr egyetlen énekkar 
Iasi kérdcsekkel, lelki eletét ne f~jlesz- batasara mint njpesültck mer, b let
sze, az csak hirdesse. megint a régi tek zsúfolttá. Pedig nem montlhatni, 
elvet. hogy ott csak az intelligencia jelenik 

De aki latja, hogy a katolikus meg, bizonv szívesen cljar oda maga 
népnek a hitélete is mint gyengült a nép is. Ez az eryctlcn bizonyilek 
megfeleli intelligens vezetök nélkül, elég arra, h n gy a kintornak zeneileg 
akinek a gondjai közé tartozik, hogy igenis képzetinek kell lennic és még 
a kapcsolat a nép és intelligencia kö a legkényesebb fül bírálatát is ki kell 

zött ájra hclyrealljon, a hileiet ereje állania. 
A kaaleti állás nem csak kenyér 

egyformán edzze és erösitse a mai ne-
héz hliklten minden társadalmi osz- kereset. Lehet, hory a palyázóknak 

az is, dc azoknak, akik valasztunk és 
taly lclkiségét, az nem hagyja magára a közönségnck, amely kénytelen 61 
c fontos kérdésben a népet, hanem ke-. egy emberölt6n at hallgatni, nem az 
rest a kapesclatot és Minden társadal- 1 f 1 bb t h 1 . a eg on osa szempon , ogy va a-
mt osztily kívánságát figyelembeveve k' ,_ . 11 . 1 ü ,_ T h't .. . . l me:.. a as szcrczz n.... e a nem 
torckurk dönteni a fontos allasok be- dö ... b 1 k"t k' k J t""lté k az a nt .. , ogy va a 1 , a 1 e&ves 
o se or. k . . . . b k ll . It . ro on vagy 10 paJtas, • e JU atm 

A kántorválasztás k•~rd~sében a l egy jó illasba, haneDl ar;, hon Győn
legnagyobb veszedelem partokra sza· gyös város r11 6veltsicéhez méltó tu
kadozni és társadalmi osztályok szem- dású tehetség6 és képe~ségü lcgyen a 
üvegén nézni a kérdest. A kantor nem meg;álasztott. 
egy párt vaay osztály hivatalnoka, ha· Ennél a pontnil feltétlenül enged
nem nainden katolikus emberé. Az ál- ményt teszünk a gyöngyösi szárma
las betöltésénél nemcsak egyesek ki- zásu embereknek, clt c .. k annyir., 
vansára vary barátsága, hanem min- amennyirc két vagy több egycnl6 Iré

den katolikus ember érdekeinn:C a fi- l pcsségü k6zött kell választani. Azon• 
gyelembevetele a fontos. Ezért maga 1 ltan a gyöngyösi származist e1yetlen, 
az intelligens katolikus ember is szót ; minden képesség b tudá1on felül álló 
kér e kantori állások beteltésénél és i érdemnek semmikép sc vagyunk haj
a maga kivánságait is teljesittelni 

1

. Jandók clforadni. 
óhajtja. Sajnos, a mi vA•osunkban a ze-

Scnili sem kívánhatja, aogy Gyön- nci kultu~a ipen nem mondható fej-

tettnek. Még zeneiskolánk sincs, kép
zett zenetanárunk kevés van. Ének
karaink alig találnak karmesteri. Te
hat ssüksegesnek látjuk, hogy az új 
káotorok a modern egyhazí zene és 
karvezetés tekintetében is munkássá
got igérjellek és teljesítsenek. 
Minthogy pedig a kanlorsig egybizi 
tisztség, nem elég az, hogy szeresse a 
baratsagot és a bort, bar a mi v; ro
s unkbon az se megvetendő tulajdon
ság, de mégis az elsö az, hogy csa
ládi és társadalmi élete templomi alla
sával, eryháai hivatalav.al harmóniá
ban legyen és senkit meg ne botran
koztasson. 

Csak u ilyen elvek mellett meg• 
valasztott kántor lesz minclenkínek a 
kaniora és nem egyéni é1·dckek szerinti 
cimbora. 

Pf\LÓCDERES 
Ott fogjuk meg a ktrclt.t, ahol az 

._..,.., és neUemea clöacló uu~n~l elhang
zoll : a fogkefénél. 

A villanykiállítás oktató és meggy616 
elia.ásakor a uake16aclo ut mc-ndolla, 
hogy : .egy fockeftt drágábbo.o veheteir 
meg, miat a&áz feckefoit." 

l~rv taaulluk. mi is,_ hogy nagy meov
ayisége árú olcsóbb, mint a keve.ebb ára. 
vagy a dara~ árú. 

Ha a fenti fogkefeptidat nem villany· 
ml!rn6k mendotta velna, nem jutott volna 
eszünkbe, hoey vajjon nálunk mi rt nem 
alkalmazzák ul a ,,o,aganda ts igazsáeos 
Itercskeelói alaptételt ? 

Ha villanynagyfogyasztó vagy, drá
&ábban fizeted, miotha keve.ebbet használu 
cll--

A naey érclekl6•é• soráa az I!IIVik 
a&lrf fo~ryaaztó odanyilatkozotl, hogy : s&i· 
vesea fogyasztaaa háromnoraonyi áramot, 
ha cey bizoayos meanyiség utan feld, majd 
harmadát kellene fizetnie. 

Nea lehet a <rillaayáram árának le· 
szállításával tovább várni: 

1. a fetkcfe elmélet, 
2 • .a Spcy&r·k6lcsön v.iltozott tórlcu

r.al rl!szlctc miatt. 
Aa l. alattit vl!ctclcn kedves és mcg

aycr6 aodorbaa Ilf villanymérniJk hirdcttr. 
A 2. alattir61 mindeDki tudja, hoiJ : 

kcveStbb. 



Minlen elismerés a sikerült és pazar 
vill.&nyldállitás iclöuerü me~rren .. edsiért, ele: 

Láuc.k a forkc:feelllltlc:t - gyakorlati 
alk.dma&ását. 

Míndenki jöl jár. 
A fgu a sc tó is l 
Al üzem is l 
A& elaó: k&nnycitbeo ú111a meg a kö· 

MATRAVIDBfcl HIRLAI' 

A mihoclik: t&bll fegke •.•. akarom 
irni - áramot aci cl. 

A na~rv forgalem, caek~ly laasaon -
itt ia irvényesülhc:t. 

Minclen polgár várja a b&lcs íaté:· 
kecltst. 

Hanem? l 

ME GYE I ÉS VÁROSI 

HIR EK 
Ut a sártengerben 

ulrö tél villanyuámláját. Ki gyorsan aci, kétner aci. 
_:..., ______ ".. __ .",. __________ ,....,.., Ell ,., ............ """"'''""'"''•= ... --..... ----

.s. O. S l" segélykiáltás hangzott el a 
sznretl ldllszal< alatt a pUspllkl r~kodó és 
tüzérsé~o~i gyakorlótér meutén elhuzódó sár
teng~rhöl. Ott vezetne el ugyanis a pllspöki· 
rédei ut, azonhan az titnak e~:yáltalán nem 
mondható. Szabadfürdőt Gyöngyösnek I 

. SLeilles város az alföldi városok kö-r 
zött az el•ö vol•, amely1k már az 1890-es 
LVt!k '-ö•.cpén épiteit el!y krse,lh 160 ntlgy
idl(:néter ala terült til, arie7Í kuttal táplált 
nyári u;;LOdál. At U>z<hpllrt roham0s fejlő· i 
désével ct aL u.·.wda kksinyn~k t izonyult 1 

s anuak ki: óvi1t'sc 932 évhe1 me"rörtént 
A na~y vasbdonmcdence rnérete: 50 x 20 
rn!h~r. m ':y a vár,Js szivében, egy gyöayöril 
évstá a.Jo, IJ.nk köll'; én é• 111. Ez a vas
beturHned :u c~ t ~y kl en és tavasszal, a vá
rostól á· .. ngedcll 3 kat. hold terlllelen, mg
dern íuruorelcpp~ t'pirtelett ki. Szentes 21 
eter IJe .. ~ö ali<wls•·~,·lyt l< apoll a SI)Yrtuszoda . 
Jétesités.'hcz. Cst'UL ~~la mllszaki ranacsus l 
érJ~me, lto~y a spur.IIHoda pár hönap .ol<>li 

remek ktvii<I!J~n s kelleme~ btr~nllett ~"'' 
elkt!;;tii 11. ld', 

,\z rpilkeL\·,; hi;:dá. állö• és e:tet.llrzé
sében a Ste<Jk;·v.üosl nwrnöki hrvarat (seuz 
rnüs,.a:d lanii~o•J, vezdé>t~V<I ]árt e lll sőt 

késÖDb a~ t!pitk•:,~• -- b,zony<lS okok nilalt 
- te JtSC:I il Vdl ·Si !ltérnöki hivatal kez éh~ 
berLilt. Ú6Y, h ·~y n is lej~ztc b·.! a remek 
szenksi spurltls .. oJát és strat:dlllrtlöt. Mint 
Cseuz rnüszaki tanácsostól értesültünk, -
aL OTT elnOk nek ajánlatára Mattyók Ala
dár mérnököt khték fel terv~zönek. A me
dence ~pil~sét egy szer.tesi kl'lmUvesmcster
nek adt.'ik va.lalatba. tiat hét alatt készült 
ti az elmult év nyarán a medence és az ar. 
téLi küt. ,\z artéti kút 8500 P, a medence 
J<!dig K~rörf •tó járda nélkül liOOO pe,•gllhe 
kerüit. Az egesz ~portuszoda és str<:nd!Urdö 
77000 P összeggel a városi park és a vá
rosi cs~mettkert helyén épült, al&ol a nagyobb 
l(yümllh:sfakat meg is hagyták. 

A szentesi stabadfürdőhöz egy 272 m 
mély artéti kú. szolgáltat]a a vl.et egy 15 
~m átmtir6jll C>!hön, melynek percenkénti 
vizhotama 840 liter. 

Aki meglátja a szenlesl CSLdaszép 
sporllbzodát és str.,ndfürdllt, fdWienül meg
lcp4dik s nem tud megszabadulni annak va
ráz~ától t !l) h 11nar, me rt knyílgözi a szép 
a kellemcs lat;isa, érzcse s azt gondolja a;,. 
e.nber, t10,4y ft.\IJi l)aradk~omhRn van. Al 
egykolt varo·,l IIYUmöll:söskcrt terebélyts 
Uli•fJi. : ze!1d l(esdenyti, almafái, ~ö. ttfái 

10 négyes családi kabin (á !l személyre), a 
női és férfi egyes kabinok, a nhatárkezelök 
és unómester lakjsa. A medence maslk ol
d~lán élénk szlnekkel festett, modern stílusú 
magán weekenel-házak 1orakoznak. A fürdö 
egész terlllele fásitntt, rarkLozntt és sok-sok 
virárgal tarkitott. A 'trandillnlö küll\n női 

és férfi öltözölrit <, a még szllkséges zuha
nyoknak, gy, nnek· és ülömedencéknek az 
épitése elfol(ado t terv, melynek me;:való,i
t:í,;a talán hekk kérdese. sz~ntes a mainál 
bővebb viz (J :1rtézikúl épitését is tervbe vette. 
t\ st:-anJfürdő vc'.:•'n.l e'hu<ódó n'gi f .. !yó
nHd:rben 800-1000 m h s:;.ú csónak:\.6 
lélt-sités~röl t.irgya:uak, m~lynek mel(vu:ubi· 
l<ba octcu a ><~l.tesi s~.atlatJii.irtlö a viJ~k 

l'I(Yik le)'"z ''''• 1~ ;keolemesenh és !eglá:o
lldlulta!.Jb UJliiö!J·, lyt lcSL, Az uszórn~ue. cc•, 
öltöző, VUhlt'f-:1<1 <.:S par:<lrOLáS krvét ill Ul• 

s1ág-oshirü M o~tyo< AL,Jar okl. méruök, a 
MUSZ kivaai szakértlijc saL or-2ág leglöhb 
száJ1adfUrJö;ént'k tervnö,e készitttte, n,ig a 
weekt'tHI·Ilázakat, pénztárakat, a tralikl,ódd 
és u,zómestcr lal<á>ál a városi m~rnú.i hi· 
vata l t'rtékes mU,zaki tanacso~a: C:H u z B~ la 
tervez ll'. 

Miiit ~rk~ü!tUnk a nentesl 'lrar,don 
hablmas forgalom h·Jiöd!ltt ki ez ~vbea s 
igy anyagrl:•g is na~yon renlábilis vallalko
zásnak hi. on~ u it. Stenk·t,~k is van tehát 
cllhuna, abul boldogan nyaralnak a vároo 
lakói, söl id ·genek IS szép számmal ker.·sik 
fel a hires flln.löhe!yer. Szeoles város örilkre 
hálás kitünő polgármesterének éa mtlszakl 
tanácsosának, de naay l'lisnrfréssel vannak 
a humánusan gondolkozó Mattyók mérnök 

Egy 25-30 méler széles fenehtlen 
sárlenger terül el a püspöki temetö:lll a 
Toka pata~il{, mintegy egy kilométer hos:r.
szásáKhan. Emberi türelmd a végtelenséiig 
probara t~vö s al. áila:ut ag onidnzó út ez 
~ Olöncscu az őszi esözés<"k idt"jén. Nt'mcsak 
<•L utt JeebÖ eső áztalja ld ltZ út tal~jAt, 

han .. m a rUspl'ki kertel< vé)![én elhu,.ódó ut
ru! is odaömiik az árkgk vize s mlnthlli!CY 
ott a vr:r. lováobi levezetéseról Dem tJrtent 
gondoskodás, ez ls az útterület sarat mé.yi
ti e rn<'ll jobban. A.kahnur.rk volt - arra 
járván lá Ini, hl !lY csak fé~teherrd terhtit ko
C>~k ;s h ragr.diak a fenekt:llen sárba, egész 
a teugelyig sü:ycJt~k be s ott kellett haln nl 
é1'1a~ára, mert még kisegitö lóval sem hir
ták amap kiiluzat.d. 

Elkt'pp~bZIÖ, hogy ilyen útálJapot van 
~özvttlen a város alalll N~m éppen tpllt
tcs dol~olnl lehetett ott hal:ani. Szitkok, ká
rodtodá5ek röpködlek s nem ('~Y v~lt ad
res,;zálva az elö.járóiágo~ ltd~ hez, ho~:y e1en 
a khe:: tlen ál apolun nem ~karnok sel(iteni. 
Ért h t td:eu j,, ho~o~y ilyen nagyforgalm6 Úl 
mie1 t n:ncs kit'pitve? Az it Gyöngyöst és 
Redd közvetlenül kö.i össze, azon mlnden
nap jonneK a gyöngyösi piacra rédeiek és 
mermek 11.yahran gyöngyösi ildófizetök Ré
dére. Az a határ, melynek gazdái erre az 
u Ira k~ny ,;z, rtlnek menni, igen nagy. É\ ek 
óra aiá(l.: pau .. szkudnak a gazdák az it 
rosszasá~a miatt. Mig a régi pU~piikl lel!.:lő 
nem volt bt'rbe adva a katona11~nak, ke
resztlltmer;tek rajta a pesti orszál!litra s igy 
eli;crüiiJetkk a sártengeres utat. Most azon
ban már ez ~oem szabad. 

tiall;ák meg tehát az illetékes ténye-
iránt is. zök a .s. 0. S. • jaJkiáltást és értsék meg, 

KövessUo: Szenles pélr!áját l Gyöngyös- ho;,:y az. ut kiépitetlenll lov~< bb nem lllarad-
nek na~ryon szép é11 mel(felelö volna a szcn- har. S .. ját poigárai el ten tesz u; a hatósél(, 
tesi terv, el(y kis kiegészítéssel és módo~i- a 111e y az utaknak használható álla,otba bo
tással. O.-önllyös város is megho2.hatja pol- zalaláról nem gondoskgdik. Mert rtnl(eltl( 
11árai érdekébeo az áldozatot, mert minden idevesztesé11gd, felesleges firallsárgal, él
pengő, mely u általános közegészsél( lá· Jatcsigázá.-sal és igarongáláSlal jár Ily ito• 
magatására megy ki a város kasszájából, a közleked~s. Az tit gazdaságosan ailk41nt 
ne;n l..ét>zeresen, dt! l zszen!bcn Vlsbzat~ri.rl. volna kiépithd&, hOKY a jeleniegi IÍ•tUtOI 

Ne l.le;tsük cl nem :,ak r,·ntabilis lenne szul~o:álá h ru:dnck ;;.sak minta~y harrn<Jda 
eli(y ilyen stra:liJflirdó lJyjn;(yibün, de a Vá· fo_andó fel Wlllak, mig a többi tcrtiJcl VAgy 
ros iparos, kereskedő és term,·lö ~rdekeit is az ultal szemszédos gazdáknak volna kipar
szoll{álná, a Ma tra és Uyöng} öl td,·geufor- ce. látható, vagy pedig a város a r~kod6 
gatmának jelentős bázioa lenne. területéhez csatolná. 

Ne haayiuk tehát ezt a telet tls tavaszt Az ut~pité~t rnindon klrUimények kl-
sem kibasználatlanul. Tiszaparti zötl még a tél fulyamáA meg kell CbiD41DI 

r. rméss~l rakoltan, a gyönyO:il parkok 1.0-
zölt, v i: á~á~:yak f. J, tt d1szlenek. A kristály
llszta viLÜ naay medence, a csinos veekend· 
házak, a kabinok ~ura, a minden kényes 
izlé>t és igényt kiclégitil fürdövendéglő -
mintl-1n;nd tllndérkertté, vígtelenlll meler, 
kellemes ulthonná varázsolják Szenics város 
köz pontját. 

···--------··--··-----............................ . 
A ua~•adfllrd6 főbejáratán lk két oll.a-

1;\n vannak a l'énztárfülkék, szemben a ma-
11as tna,szdl épitett venllt:glll, balra a ruha· 
tár:;z.~r ll n. gy öltöző eik U lllnitell vetkölÖ· 
filiKekkel és uckr~nyekktl, árnyas fák alatt 
i<lllöuállóan, ell~rO ~lénk szintkkel festett 

Mlkor úgy magamba s:r.állok 

Akkor érzem, hogy fáj B1 élet, 

Mikor. 

Bis redlik venják be homlokemat, 

Lelkellire Ul amitlll félek: 

Talán játékszer vagyok 11éked? 

... 
Mikor mellém at a magány, 

Dalos kedvem mlndjárt alábbhagy, 

Nevet~ artom komorrá válik, 

Megérint kemény, ~ermeszil! fagy 

S akkor ~rzem : mlly kegyeilu vaay l 
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s erre all<alom az inségmunk4sok foglalkoz
~alba. Dc! közmunkával való hozzájárulás 
11 lehetc\vé teszi az út kikövezését csak 
akarni kell l Az ÚJ várnház oda l!!ll' épilve 
az 61 felső részéhez, de hogyan szedhetnek 
ott vámot, ahol az IÍI járhatatlan? 1 

•••• 
Megyei köatitl költségvetés. A tor

vényható&á,ci közutak, valamint a me 11 ye ál
tal kezelésbe vett vicinális és bekölő kOz
ségi közutak kezelési és ft•ntarlási kiadásai
ról s ezek ftdezeléröi szóló jovö ~vi köll
séavetés l 195 265 P vt'gösszel(lo(el zárul. A 
vánnegye gondozása ala 613 038 kiloméh:r 
törvényhatóbagi, 188.831 km viduális és 
41.586 k:n közslgi betölti! út tartozik. Az 
tltadó 12 százalékban. lelt megállapllva a 
költségvetési h ány f.!.:ezésére. - A községi 
közmunkátJOI a 2 város és Halvan község 
60, a köuégek pedig 70-80 Blázaiékol 
tartoznak ateagellni a megyei álatapnak, 

TANOGY, NÉPNEVELÉS 
A Kéntorsz6vetség átirata 

a kéntorválasztás ügyében 

A Msayar Ouaá1os Katol•kus Kan- 1 

toru6vctaé1 mci;kercstst kü:dött a város
h~JI, mint a helybeli római katoliku.; p!ebá· 
nia ke1yurának, ho1y a kántorvalasztasnál 
a ma1asabb aenei képzettségre legye.> tekia
tc&tcl. - Elmondja az atirat, hogy ma ga a 
1&6vctsél asért küsd, laogy a kantori kar 
ni•óJát cmelja. A mai kor müveltsegi uin
voaala mcakivánja, hOKY a kántori ktpe
sitá Icaalább köstpiskolai trctuerihez, va1y 
tanitól oklevélhel ICIJeG kötve. 

li.& miacleoesctrc csak a jövőben les& 
111Civalósithat6, mcrt az eddigi kantori 1 é
pcsitésscl birókat aem lehet kizárai a pa
lyuatb61, amint az a 1föngvösi pályaza 
toknál sem tc)rtéat. 

A kántoru6vet1t'1 - miot &ene.leg 
lelképzettebbeket - az Oruágos Zcaemü
dueti F6iskola orgonatanuaUt ts cgylaá&
karnalyi taasaakát YCI&etteket ajánlja meg
•Aiautásra. 

•••• 
Hósök emléktáblája 
A ayöngyösl áll. reálgimnálium hö~i 

héalo:tal emlékláolaJáJ;ak felallilása most már 
biz.tos 6 on halad. 

Az intézet 300 é•es jubiLu na a!kal· 
mából emiéktáblaval készülnek m~lo(iilökileni 
a világháboruhan hilsi halált tanarok és nö
vendéKek nevét, márvántanlán, arauylictük
lán, aran)'betUkkel. E·Jdig il kövdktnö hősi 

halottak nevét és adatait jelenittték be : 

MÁTRAVIDÉKI HIRLAP 

HegedOs Ernő, Hdler Antal, Herezag Rezsi\, 
Istvánkavles Alajos, lstv.tnkovics Jóud, Jó
zsa D~zs5, Kardos Lajos, Dr. Kardos Zol
tán, Katona Gyula r. tanár, Klein Sándor. 
Korismáras Antal, Kovác1 F~renc, Dr. Ko
•!ác,; János, KóczJán Elemér, Uchtensteru 
Dezső, Marlinecz Ferenc, Mlntzér László, 
Molnár Stilárd, Neumann ?, Dr. R!!1ci1 Jó
zsef, Rosenillal Zoltán Rozári Sándur, Rl!
mer Jcn6 S.:hwutz Károly, Simiela G)örgy, 
Sedon Pál, Strasser Miksa, S.:l\~e Laj 1s1 

dr, Terjék Pál, Tcuch~rl Q.,waiJ, Tóth Sán· 
dor, Trcpp,r DeHII, TusdJák lmn•, Ulsák 
Dezső, Vincze Btrtalan, Wcic.ln~r Antal, 
Wt:! sz 1Htnn Bálint. Zruhka F~r~nc. 

A f nti névsor val6szinU!t-J;{ mr~t nem 
teljes. Miel6tt tehát hőseink nevt!t véglege
sen megá1lapitiuk és aranybetdvd márvány
ba vés~t,Uk, a névsor kiegészitése vt\1ett 
kérjUk a volt lanltványokat, rokonokat, is
m nhOket, szlveskedjtmek adataikat a IIYön
gyösi áll. rejllimnázium i.:algalós:rgánál be
jcknte~~i. 

NagylelkQ adomány. Az Érsek 6r 
O Jagym·!ltódga a hel v heli rk. febőmező
l(azdaségi iskolának 250 db, kcritéstJszlopot 
adományozott, hogy a belső tangazdaságot 
elkerithesse. - A na1ylelkü adomány az 
int~zel tanári karának nagy nrömet okozott. 

Iskolai szablilyrendelet. H ves vAr
rnt>gye törv~nyhatósá~~ti biz Jltsá..:a szeptemb, 
18·án tartoll kl\gyül~sébl"n IIZ fslwlák és o
vodák dgészségUgyérl\1 szahályn~ndt.~lelel al
kotott, amelynek a uáma ci6 kgy. 6339/a 
1933 A szabályreAdelet jóvAha~tyás vé.ett 
a belt!gyminisztériumba leli f ·llerjesztvc. 16 
§-ból áll, amelyek közt a kllvetkezö intéz
kedes is van: .1\z ill··t.!l<es városi, községi 
és körorvosok havon'<rnt az összes iskolá 
ban, ovo1á~1an m~lfi~l,•nni s szJhálynmde
lttb~n elc'!irtak teljesit~sét ell~ni\rizni, a ta
paszta takról pedi!( havi jelenkseikb~n mind
ann} iszo r n:eg•mlc'kezni kOielesek. • Az el
sőfokú egészségU..:yi haló>állok vezetöi és a 
vármegyei t, lllorvos t,nozlHk az iskolál.-
baa ezek mq~tort~ntét e:lenöriznl. l 
•••• •••• 

Kiáll i tás 
A ey6o1fc)si Nemzeti Mullkahét ltés

müipari kiállítását a folyó november J9-én, 
vasáras p délelőtt l O órakor nyitJa me1 a 
Bruc:kncr nagytermében dr. Puky Árpácl 
pol1ármester, mint a kiállilás fővédnöke 

A megayitásra beigerte me1jeleaéslt 
vármegylak f6isp.inja és alíspáaja is Hisz
s:ük, hogy a IJOngyösi kö:önstg is ér.ek
lódéssel kistri a gyöngyösi kézmüiparoná1 
igyekezetét, amellyd bizonyittkat IIOIIál
tatja anaak, hogy a kö:önség támoga•ásá
ra érdemes. A kiállításon bcltpó dij ninc:1. 

SPORT 
Ács Géu, BeKala Ferenc, Bir11baurn 

Jenll, Blrnbaum Rez,l), B:Sdis Béla, B .rhy 
Dezső, Bresr.tyeoszky jános, Budai Ferenc, 
Cz.kmántorl Dezső, Drávnyik Imre, Drescher 
Pal, Dudás Lsjos, Dukesl Artur, Dukesz 
Zsigmond, Faragó Lánlö, F1czek Dezoc'!, 
F.l!lsahmann Lajos, Gáoor D~zső, Grimm 
Lá1z.ló, Gosztonyi Lajo11, Groszmann J:::ru6, 
telekul üyörffy Ernő, Hajdu R. józsef, dr. 

Az utolsó Iszi mérk6zés. A GyAK 
edelel utol1ó bajnoki futballmérk6dsét hol
nap. vasárnap •élután 2 órakor tartja. -
Ellenfele a MFESK (Mcs6k6vcsd), amely 
utéla1 jelenticceett be a b•jnoki fordulóba, 

8 

UJDONSÁGOK 
Sutyos torné;zbaleset.A gyön

gyösi Koháry István áll. re

álgimnázium tornaóráján su

lyos baleset történt. Par

ragh Dénes VI. Gs z t. tanuló, 

az intézet egyik jó tornasza 

olyan szerenesetlenül esett 

le a nyuj tóról, hogy bal kar· 

jánakcsuklófeletti csontját 

eltörte. A torrateremből e· 

g~enesen a Kórhazba szálli

tották, ahol Dr. Mannó Kal

mán sebészfőorvos - a gim

nazium iskolaorvosa- Rönt· 

gen vizsálát utan a tört kart 

szakszerü orvosi kezelésbe 

vetle. A balesetet a tornász 

nagy lendülete okozta, mert 

a nyujtó kicsuszott a kezé

ben. 

Mentés. Fejes István gyön

gyösi napszámos a folyamat· 

ban lévő városi útburkolasok

nál megsérül t. - Balkezének 

kis újját összezuzta. Mentö

ink részesitették elsö se

gélyben. 

Aramdij leszálliUs. Lapunk 

urtakor értesülünk, hogy a Vtllany

üzem a házt.nlasi vili.my.aram díjat 

lesz.allitotta. A vil.agit.asi aramerr ezu

tan is a nu:gailapilott 70 fil.er Kw. 

egységar marad. A ha1.tartasi áramlill 

a kettös tarilaju szám aló alapj .. n van 

y;sszatéritö szamlalón meriK. - Aki 

haztartasi ál'amot nem haszna1, annak 

ezutan is a magas tarilát, Ennek a 

leszallítása indokoit, - Ezt mindenki 

~tnytelen hasznaini, ha lotini .. ur. 

Egrlek Hatvanban. - A1. egri 

Szent Klára ve&yeskórus a hatvani 

Apolló mozgoszinhazban e ho 26-an 

délelőtt fel 12 kor jótekonyc~lú mati· 

nét rendez. Kóbor Antal a kórus kar· 

nagya fot' vezényelni. A müsor kie

rwelkedö része Dr. Buzasne Papay 

Klara két éneksuma es Fojel Eiemer 

mérnök gordonka szoloja. 

Han1verseny. A 0) ön;.;yösi Ipartsok 
Dalkör~ 1933 szep•, 25-én, SLOIIJilaton o:s•~ 

fél 9 órai kezdc~td a B uckner (\szes hPI)i
ségében tartja tánccal eKybeklltött XI Unue
pl hangversenyél ~t!s a gyöng~ll·l n~tnztli 

Munkahét befejezi) ünnepét rt ndezl 
Az Iparos Dd IkOr han ~~tv< rs~1 y én hir

deli kl dr, B •k,\ O ,z kár a N,·mZt:li Munka· 
hét kiállirás és kirJ,alverseny aedm~nyét. 

Gyöngyösi Nemzeti Munkahét: 11ovember 19-26~ 
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A Kultur nyomda árban, kiállitásban egyaránt 
VEZET! VEZET! i 
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l28/XIV. kgy. 11530/ki. 1933. 

Hirdetmény 
Ezrnnel kozhirri! teszem, hogy Gyen

gvil~ v~rus k~nviselötestOlete elhatározta, 

h ·~Y mind.tl<l·wak a városi közadósoknak, 
akiK a varo'i l<ridartozáso~ra a mal naptól 
kezd1'idcll!!~ fo!yó évi dt'C~:••her 31-lg fize
t~s~kd tcije.il~nek, a f•zdell összrgekre vo

uatkuzóia!( kij~• k.:miH és vc'l(rehajtási llle
téknm.ksséget ellgc·délyezc ll ul) képen, hogy 
a bdiHid tdjt'~ llsszt'l{ek a töke törles:r.
tl!oére fu~ n;,k ford:tral!.i. 

A 1 ;ir p~r, ~i tdt mal(ánjogi lcr m~szetd 

tarlvz.'\s:ok lliroil ·.~ llll'lfál•apllutt ptrkl lségei 
s a f~m :r ült il~~' su készkladasok a zenban 
a fit, 1 :t: össze~ho'\l l~venandók. 

E~.t·n kam<llamnesllia mindennemíi vá
rosi 1 :; . o:trl-•zá-ra (hát ~~ földbér, viLdij, 
villany.Jit, b•Jrlo~y;,sztási adó, ilalmér~~i ille

ték, inga1ian v •• gyon atruhazas1 iltelék, asz
f•ll J<irul··k, l~l!l'iuho'r, vigalmi adó stb.) vu

n;;tkuliH, "''ne a '"ro~i P•:Oiadót, an.elyre 
rniul at cg}úlkS•c.l ket.ul adó~ cg)lkére, a 
HJ. kir ~ onuany ;.:tal erre vonatk•HÓ ag ki
allutt , s Ki dd t ...Jó r~mJ~Ic!ek irány;•dt.•. 

S •1•11 ~r.Jck~b<n c;J: tehát mindeukinck 
váro>i ~''z'~r! .. L<I·'ll f.Jiyó évi de!lemher 31 ig 
hegy hlli•eo>e, 1ucrl <l.tll illőn tul a kamat-
mcnte'"'l< 111q;, -t< n ik b a tartl>zl'ls 
t:sedck~>,CI( l •. c·:cLJÖI jimi l.iilliiltuk 

fitete1:döll. 
Uyün~;yl'''', 1933 okt. 26. 

utao az 
ln:t.nck 

Or. Mo~krán} i ~- k 
pull!:árme~ter h. 

_...,~;"3Y" .. 'F ... _,__ .. , ---·-""·---

HIRDETÉSEINKNEK 
csak az 
ARA 

h i cs i. 
ERED
MeNYE 

TERJES8ZE LAPUNKAT! 

u. m. irnakönyveil, fdzetes mü· 
veir, foiyöirdtait, tankönyveit sth. 
jó es olcsó munkJiról közismert 

MÓCZER GYULA 
könyvkötö (Kossuth Lajos- u. 11/2) 
28 ,•ve fennáll•\, moderniil beren
·- de: ett könyvköt:,müterrnében-

nagy! KÖTTESSE B~~ UE!W·I········ 
Tehát 
O n is 

C~inosan butorozott SZOBA KIADÓ 
magányos udnönek. 

LAPUNKBAN HIRDE$SEN! Cim a kio~dóban. 

, " "' AVEZETEK 
~~ren. 
'479~~ 

-~ 
SLETVESZEl YE\ 

B·\torkod·nu a n~;.·, '; .. hmfi kiiz~•,sO:·;r, v;írosok és kOz

ségek fiKyclrnét ü z e 111 e 111 :, e n készO'c5 m'tHiennemü 

felirati táblákra 
és rendkivül o ;.ó I!~Y"-'li:·:raira felhivni. - Táblákat 
bármi.yen furn1 ill .• n C:s m.': ethen, hllrmely szöv•.·ggel 

k~szi!tk s olcs·', ar.•·ánlattal szolj!áiok. 

Tábláilll dsörendü horganyöntvényből -
elpusztith:ltatlan és iztéses kivitdben ké-

szülnek. -

FEHÉR SÁNDOR 
o- hevesme&yei cimtabla és fémáru öntöde -o 

U Y Ö N G Y Ö S, 
VAlló Ferenc u. 5 Vá~ró Ferenc u. 5 .......... ,~---···--··· 

l 
ll 
l 

l 
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