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Egymbtól elkülönilve, más m .. 
helyelll allították ki városunk iparosai 
ts 1•zdai kincseiket, fáradságuk b vé
rel veretttkGir beszédes eredményeit, l 
l meet• •I'Y nacy erysegbe olvadt 
lcyekezct6k: mcg!llutatni tudasuu t 
•• igaz macyar voltukat. 

A Nem&eli Munkah~t kiallilasa l 
nem csupan a látnivalók szincs, érté-~ 
Irc• tömcce volt, hanem az a tanulság 
külaö mccnyilvanulasa, hogy iparo-, 
aaink •• cazdaink a mai nehéz viszo
nyok mcllctt is megaliják helyüket, s 

1 ha van mód is alkalom, kifejezésre 
juttatni magyaros tehetscgüket, ott al
lanalr as elaö helyen. 

Fclvonu;uukból, kiálliiott tárgyaik 
müvészi, tartós, i&léses megjelenései
böl pcdic varosunk lakói azt a tanul-~ 
SAgOt mcdtJaetiK, hogy nem kell ide 
rcnbe mcnoiök bevásárlasokat végez
ni, mert idehaza, vércinktől éppen 
olyan jó ts nemes árit kaphatnak, 
mint barhol a külföldön, vagy más 

var••"an. 
A cyöngyösi iparos, kereskedő 

ta razda icyckczetével, szorgalmával 
kitrdcmlt azt a legkevesebbet, hogy 
mel'élhetéac, csaladjanak fenntartása, l 
köztartozásainak condok nélküli rer.
tledaéhcz szükséces össseg, ne más 
váro• iparosai és kereskedőinek pénz
táraba vándoroljon. 

Meg kell öket becsülni l 
.iz a me c becsülés nem lehet puszta l 

azó, üres frazis, amely csak a ••cserő 
szavakic jut cl, hanem tényekben kell 
nyilvanulni. 

Töliik kell vásárolni l 
A mai viszonyok közölt mit scm 

írnek azzal a külsö, clröppenO clicsé· 
retckkel, amit cyakran, sőt sCirün kap
nak, hanem kezcikhez kell ·juttatni 
azokat a pencöket es fillérekct, ame
lyet cddil' idcccnben költöttünk cl. 

Gondolja csak meg az a beldoc 
mátkapár, aki máshová meu bercn· 
lieatst ts fclazcrcltst vasárelni, hogy 
az ldegenl.c elvitt pénz sohascm ke-

rül a helybeli gazdasál' verkeringésl· 
be - s azt, hogy itthon ugyanolyan 
szép és jó arut kap, mint bárhol. Ne 
feledje azt sem, hocy emberi m6 min• 
dég ki van téve annak, hocy raer
hibázzon, - pauaszával helyben ta• 
latja azt, akitol vasarolt. Mindcn bi· 
zonnyal biztolllbban ts könnyebben 
jut panaszanak orvoslasahoz. 

Mindtg tudtuk és h•nreztattulr, 
hogy a gyöngyösi nép mindenben meg
allia helyét. 

H<>gy mennyire fejlett ipara, ke
reskedelme, gazdasága van c sokat 
sunvedett városnak, mostlathatta min
denki, am.ikor hivaikodu nélkül tegy
stgbe forrva, odaaliottak mermutatni 
mind :n téren versenyképessérüket. 

Valami bölmulatos szivósaggal 
tart ki azon rendíthetetlen mernöző
desc mellett, hory eljc>.1 • jobb kor, 
a nyugodtabb gazdasari élet ideje, 
amelyben vissza fog terni .fl.lagyma
gyarorszag is. 

Lehet köztük ellentét ideic·óraig, 
nemes küzdelem b versenyben nló 
gyözni akarás útjanak naás-más cl
gondo!dsában, de ha a közös ér.ck
nek külsöleg is meg kell nyilatkozni, 
akkor olt Jaljuk öket ctységbe forrva, 
kéz a :rézbcn, mint jó magyarekhoz 
illik. 

Bamu atos lelkierővel küzdenek 
a mindennapi kenyérért, de egy pilla
natra scm leledkeznek ei arról, hogy , 
magyarok. Nem kell öket figyelmez· 
telni arra, hogy eg-y megcsonkírott 
Haza polgarai, kiknek szent köteles
ségük küzdeni b dolgozni: kitartani 
a munka asztala mcllctt. 

V aj ha ennek a kiallitásnak valé
ban me1 lenne az 6nmacá.,ól folyó 
eredménye : helybeli iparos, kercakcd6 
il cazda - a helybeli vásárlóval Osz
szetalálkozna u CI'Yik kiállitt li felirat 
cendolatában: 

"Dcll'ozzunk lángo lé szivvcl, sze
retettel haZánk tisztán ragyogó igaz· 
sácátrt. Rcm~nyében ei'Y jivönek." 

Ff\LÓCDERES 
Nehéz és sulyos tél leszen. 
KOlönösen azoknak lesz nagyorj nehéz, 

kik bármi oknál fogva nem tudták a t~llre· 
valót beuereznl, akiket a köz, az emberi 
köntörületesség kell, hOKY ellásson. 

Nem szabad senkinek éhezni és fázol. 
Nehéz lesz a Jószivll, könyörületes em

bereknek ls, mert az 6 kevesükel, kicsi da
rab kenyerüket meg kell majd osztani ezek
kel az elesetlekkel. 

Mmden eimen és minlllen esetbeo ne
kik kdl majd előállani. Nemcsak a törvény 
és rendeletb~n megszaholl mértéklg, hanem 
azon felül is - jószivll!égböl, emberar.ere
letböl, az irl{almasság testi cselekedeteinek 
parancsszava alaptán. 

Azt hisszük, hogy abban kivétel nélkftl 
egyeléri velünk kicsi ts nagy, hogy első, -
sőt JeguleKelsö - a Rli uegényelnk. 

Máahová csak akkor kerülhet e eimen 
pénz, ha már a mieink nem könnyeznek, 
nem slrnak, nem fáznak és nem éheznek. 

A megszervezett Szegényügyi hivatal 
atev~telei fogynak, apadnak, pedig az igény
lés szaporodik. 

A vldekröl, más megyéböl, városból 
Ide jövő llYiiit4ket kell alapobaD mea és 
kiválogatni. 

Két leen jól öltözött úr járta e héten a 
varost - gyUjtött, gyUjtögetelt, Nem ls fon
tos, hogy mennyí eredménnyel. 

A111ig Itthon van, vaay lesz síró Iske
lis gyerek, hu11y meh:g reggeli tej uélkOl 
kénytelen iskolába menni, amig mlnden lli
dergő lábacska be nincs, va1y ate nem lesa 
takarva, - addig : nem adhatunk. 

Gyi1tésl engedélyt sem. 
A hatósáKoknak kell arra Ugyelnl, hogy 

hivatalos, felsóbb halóbági megkernéa nél
kül senki se vih~ssen el egy deci tejre va
lót sem: a mi szel{ényelnktöl. 

A Jótékonybégnal is ke.l lenni bizo
nyos józan megfontoltságnak és - előrelá

tásnak. 
t~zt pedig elsősorban a haló!áloktó~ 

kell várni, hol(y ne legyen a közönségre rá
szabadítva az ideKIR llYOitők rajvonala. 

A jót,kony zsebekel Ja kl lehet merl· 
tenl, &61 a jótékony uivtkll la. 

lllindeakinek réiiZI kell veaol a téli 
jótéko1.ység nemes moagalmábaa. De mi 
lesz akkor, ha a mieinknlk majd nem lesz 
kitől kérni ? l 

Idegenbe fo~&unk mean!? 
is ha megyünk? l 
Ami biztos, az biztos l 
Sajit erőnkkel a saidl uezinyeinket l 
Először öket - csak azután ide~& eneket 

l 
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Nemzeti Munká.tl 
Hatalmu demon11trécló mellett Done• 

peltt a miJIYir f6vAroa a nemzell munUt a 
a vldl!k ulve la meamo1dult, ho&Y. hitet te· 
gyln a m1nlta, a nem1eti mur.lra jelent6III
III mellelt. Valóban szDkiég volt ri, hogy 
felllivjuk a figyelmet a legfonto&abb alkotó, 
terem:t'l tényezőre, hogy visszahelyenDk arra 
az erko:..:sl azmvonalra, m~.yet méltán meg. 

érdemel. 
Sajnoa, szDks~g volt. és nagy szDkaég 

vaR a m.~nka jelentöséaének hangortatására, 
mert a kl\ztudathan annak értéke Hősen de· 
valvA'ódotl. A társadalom kiiztadatdból a 
/latdasdti liblralizmu1, a kapzsi oogytókt 
llrabt~na mdr mdr • munka hely.s értikelé
sit s helyibe fl pén1 mindenh•tósfitdl dili· 
t•tta. Mir már ott tartunk, hoay a pénz 
jelenti a bec~D etet (~otschild S:lerint), a pénz 
a leghataln;asabb erték; becsület, jellem, lel· 
kiismeretea•ér, i11udrosság, munka csak 
masodremlQ fo~&almak és méa alsóbbreadA 
értéketea outály~sai. Csaknem oáajutoltunk, 
hoay a munka, bár a leafontoubb terme
lési tényező, a termtléa folyamalánAl a ter-l 
melési jövedelemnek C3ak egészen kicsiny 
hányadát kapja, mely a munkáli megélheté
sél alig tndja bi1tositani, annak családJál 
pedig sokuor a legnagyobb nyomorban 
hagyJa. Pedig fl csu/d~ • tdrsadalom és a 
•mzet alal}fl. Ha egy család els1eaénye· 
dik, kenyértel ... oni vá•ik, u a társadalomnak 
jelent vérveultsélel, nt!!IY 1 nem&tl életé· 
ben er chen ért1.t.oti hatását. , . . 

A lazduáal il u~raa.,alml Uberaliz· 
· mus és a az.oc.alizmus már oda juttattik 
ezt a ulrsadalmat, hJgy u egyén szemdyi· 
.ege kezu mell&emmibUini, az auyalliS*II· a 
aazdasi~&i halalern az e~&yén lelklaet_ét bék
lyóliba verte. Az eayén, a sr.emélylaég, a 
lelki értekek ar. aoya11 hatalmába kerllltek s 
molit kinlódik a ~~~alad, vooaalik a titrsada
lom s a nem1.et alapJai erosen rntg vannak 
támauva. Az ezeréves neruzeltl, mely oly 
sek dtc&6&c!are tekinthe! vlasz.a, mloden ol
dalról veuélyek fo:nye~&etik oemcsak klvll· 
r61, de iaebent u orbzáll határain belül ls. 
A azodálifi kérdénk megoldia*t 1 leiJIIien 
kimerDit tirsadalom a kOzhatalom nyak*b• 
illyeliszik varrni, p~di& iz á1lam la épen 
olyan szeaény, 1nint a társadalom. A mal(áD· 
lla&dasállok, a társadalom csődje felé tar
tunk. Az államhatalom is kénytden kOitsé&· 
vetésd szllkebb keretek kOz.í vonni, 11 ál· 
Iam aem képes a szocoiális kOvetelmények
nek me~&fdlelnl. De nem is vulna hivatása 
a kisebb szocrálrs l.érd~sekkel 'aló fo& lal· 
kozás, az mlndenkor a tá• sa dalom teherté
telét jelentette a mullban. At államhatalom· 
nak sokkal o&llyobb problémái vannak, me
lyek azintén m~11oldásra várnak. 

A helyzet u - s ez vilá~jelenség kezd 
lenni, ho11y sem a kOLUiet oem tud a ... gltenl 
a munkanélkUiiliélleD, aem a társadalom, 
mely ezer ubb61 vérz.lk. A BZ"'idll.r kltdl
seket csakis a tdrsadalml és gud•sdgi t~nd
szer t1lj11 dtalakitdsdvGI lehet me11oldani. 

A kapitallsta-llberá ls ga,.daslr&l rend· 
su•· korszaka letDn6ben van, sit mondhat
juk meabukott, - A nagybankok, karlelleleo 
trOsdök, gyárak már elég11é kizsákmányol
ták a társadalmat, előidétték mohóságukkal, 
nertelen 11a~d~godás Idé tOrO kapzslsáauk-

lrta Dr. BAKÓOSZKÁR v. tanicanok 

kal nemcaak.a tirsadalom DllrY tllbltségé· zárásával, a mun•ás·, a dolgozótársadalom 
otlr elszegényedését, a munkanélkDII&élel, szivébe ls visszatér a béke és a meanyua
hanem a maauk pusztulásAnak lettek sir- vAs, • nem lesz a jöv5ben állandó llarc u 
Alól. Elfelejtettélr azt, hoay termékelknek, életDnk. 
tultermelésDknek piacra ls van s·•Dksélle, a Ma már rnlnlha lehetne látni ltlzonyos 
Igy ·fl.(yelmen klvDI h1gyták, holY 111e1• derengés! az elborul! maflyar tlgbollon. A 
felelő foayasztók nélkOl áruikal nem tudjAk föld méhébeo összegyDiemlelt sta1ikal erllk 
értékesrieni A tullermelt's és a féktelen 1(8Z· dinamikal erllkké változtak, kitörni készUl
dasági haj u t el6idézte a termelési produk· nek, hogy hozzák mallukkal a magyar tár• 
tumok árá· ak csökkenclsét, a mutlkások sadalorn evolutio:át Ezt az evoluliót nem 
eay részének a munkából val<l kika~csoló· szahad mfslerséges gátakkal m~gakasztanl, 

dását, a fo~yautók leszegényedését, a ter· mert a természet rendjét, er~jét a természet 
melés és tlrtékeslté.< csődjét. tehát ~ mnn- ll{azsáfla l dl{y sem lehel véka alá rejteni. 
kanélkülisé11e1 és az ez.zel j4r' nagy sze- A szociálls igazság, a hft, a nemzell öntu
aénys~gel, dat, a munka, a teatvériséa gondolatal már 

A litoerá is gazdasági rendszer a maga mozgatják az egéH világot, s a lelkiséget 
fé'<eveszlell roh~násában csak a pénzt, a di>"lb-ulóbb vis;z;,Uitetik trónjára, hogy az 
tökél, a ga-dagodá,t nézte, s nem vette maga pompájában rdgyol!'jon s h'rde:;se i>
é .. zre, hogy a termelésnél a munk~·"k épen mét az anyaa ftl~!li hatalm,t. A lezUIIt-sz
olyan értéke vau, mlnt a tökének; nem vette tett köztudatba ujból bele kell vinni az egye
észrt, hogy öncéluságával 1 társadalom f'IIY dili helyes világszemltletet, az ember valódi 
nagy f''szének elsze1ényedését, pnszr11tását fö1d1 rendeltetésének tudatát, mely ei(yedUI 
Idézi _el6. S most ill állnak a cfolgozó~ ezrei képes felemelni mlndannyiunkat u anyag, az 
leszegényedve, tele adós.;ál!'~al, kiszolgá:ta:' a állatvilág fö:é. Vissza kell áldtanl az embe· 
a lihe áll' gazdasági rendszer,Jek, me ly nem l rek lelkébe a hitet, a muokakedvet, a haza
tanult a multból s még ma is kiméletlenUl, •z~retetel, az egymás Iránti kölcsönös bizal
szlvtelenDI bánik velük. · l mal és lestvéri sz~retetet, melyet a keresz-

A szoclális kérdésekhez nlncSPn · érzé- · tény tanok oly fendgesen hirdetnek. 
ke e rendszernek, mert lelk Uk erőst n fer- Vissza kell Gdni a munka becsilletét s 
lözve val! kekyetlen Onzéssel. Va11y •alán az uj tdrsadalmi rendszer tengelyévé a be
nincs is Wllk ebben a re11dsztrben l M111th~ esiiletes nemzeti mankdt kell dllllani. - Ezt 
a szoclálls Igazság érzete leljeseu kihalt azonbatr a ngi nndsz<r toldez~talllsával· 
volna a libera. s gazdasági rendster kapzsi ku r fohto!gatásával elérni nem lehet, épen aztirt 
fáraibt•l, a_klk méllin mi'Jérdt rMtnH! n ár a • gyökeres vllltozást kell' teremfeni it szociális 
krlsztusl korbácsot, hogy észre térjenek. - Igazságosság nevében, Az átalakitás mód1ai 
F.nomkodbsal, lapintatosságral, J(yönKéd· formái adva vannak. Meg lehet menteni a 
aéagel nem lehet !'ZI a rendszert fele ;zmél- társa..ralmat a teljes lelki és gazdasági pus&· 
Idol, nem lehet elbizakodottságából klrn•.>t• tuiá~tól, ue akarni kell l A kereszt megjelent 
ditanl, Ide er6s ~éz.zd, határczotlsággal, a flgy~lmezletöUI a .Quadragesimo anno" alak
rendszer teljes á!alakirásának gondulaiával j.1ban, hoay fényével megjeiOije az Illat, me
és Ontu,Jatos akaratAval kell ny .1lni. Előbb· lyen haladni kell, ha nem akarunk a vörös 
utóbb bele kell nyulni a darázsf~szekbe, IrUlet emberi méltósái(OI néll~p6 karmal 
rn...rt a mátölk ordatról a leninizmus átkos közé kerilt.l. Ez a pápai enciklika nemcsak 
f.:rtOje bOzlik felénk, 1 vi111 ázni kell, ho1y társadalmi, de gazdasági programn.et ls ad 
a lert6zés ne kerU.heast n be társadalmunk- az emberiség számára, olyan programmo!, 
ba, s annak alapját képez6 családba, az mely a szocrális i11azságot éa a munkát ál• 
tmbtrek lelkébe. Vigyázni kell, howy a szo- IIIJa mind~n társadalmi és gazdasAgi rend
elalizmus mlazmál még egyszer ne kerDI,e- szer középpontjává. 

nek oe a magyar szervezethe, mert a hete&, A krisztusl Igazság fdismerc!ae és al
vérszeaény, agyonkinzoli csonkaországnak kalmazása tud1a csak egyedDI a munkásnak 
az nagy megl'róbáltatáat jdentene s teljes a jelent6ségét és irtékét megadni, szoltcál
pusztulását idézhetnl! el6, juk ezt az igazsáaut, akkor a nemzeti mun-

Amikor látju~ a társadalmi és 11azda- kit vissza fo11iuk tudni állitani az 6t melf
sági ba;okat a tudjuk a gyól(y .. ódot, akkor illelll helyére. 

- mielőtt a sztrvnet elsorvad segiteni kell. A nemzell munkahét Gyönllyösön ezen 
Radikélis módon kell a kérdést me1oldanl, aonpolatok jegyétJen indult d hódltó utjára 
mert más mar nem segit l Vissza kiU a s hisszük, hogy a mal beteges társadalmi 
IZQCidlis illazsd/lol a nemzet oltdrdra M· és gazdasági rendszer tOrvényes átalakitása 
1yez11/, s oda kell Ittlllillik • munkdt, a nem- után az egyetemes keresztény nemzeti eszme 
Illi munkdt. A töke és a muuka egyenl6t· diadalát el fo1da érni 8 a jOvőben biztosl-
len harcába bele kell avatkoznia a közha· taní rog1a tudni az egyén, 1 család, a tár• 
lalomnak, mert kllzérdek, hoay a ne111zet aadalom, a nemzet büldogulésát, boldogabb 
Javaiból 1 végzell munka arAnyAban mi11d· megc!lhetését. Bátran kl a fedélzetre mert 
ar.ok réazeiDijenek, akik verejtékes két ke- hitvány onzéssel, haloaatAIIal, gyáv~láglal 
zUk vagy fejDk mwnkájéval nemcsak maguk- k t k d enne a nemze ne aDIIye 6 hajóját me1-
uak, de csalAdjuknak ls akarnak megélht- mentenl késöbb képtelenek leszUnk 1 
té~t biztositani. A termelési JOvellllelemb61 a 
mu11k1 legalébb a felét l!rdemll. A munkA•
nak, a dolgozónak ls adva legyenek a le· 
!1et6ac!l(ek a vaiYODgyijtésre. A t6ke ls mer 
fogja talélni 1 számltását, természetesen a 
mostanl KYors, igazsát~ta!an 1azda11odáa kl· 

A Mdtravidéki Hirlap OynngylJs leftarttJim•

sdb lfl,jll. Mindenatt ezt kiJvete/je 1 ....... ~ •••. 
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ME GYE l ÉS VAROSI 

HIR EK 
Megyei kisgyűlés 

A váraene t6rvlnybateaáaának kie 
tycllisa 1 hó J5-en a következo cmlitiarc 
aaeJtó IJ6n1f6ai ÜlJeket inteatc cl: 

Aa áeványvia ia uikvizacl6 brboutala 
ürryeb.an alkotott uabályrendcletct jóvá
h&lfta, amely mer mihzaki mcrcröaiteat ia 
iflnyel. -

A vároai k61m6vck ucrvcaeti azabály
lat4nak mcaalkot.iaa .. rcvában kelt kep
viac16tntülcti Itatároutot fciolclotta • i· Y 

-ij határeaatbozatalra lcsJu61ue1• 6 

Gy6nry611olymoa köuta v llamorltása 
6ayébcn la határoJolt. 

Ererbcn a k6zm6vc< által auk6aölt 
aJolráltatáaok •IY•irárainak 1934 evrc meg· 
állapitotaaa il a viavcaeteki uabályrenda
letcinck mócloaitáaa tárcyaban kelt hat•ro
aatot ió•.llhatyta. - Ugyaneaali Egerben a 
7 ik IJ'Óifllertár fclá(litaaának J&vaalatba
hoJatal.& iifYeiNn llatároaott, mie Ho~tvan· . 
llan a 4-ik, továbbá Adácaon ea Ecséden l 
lfÓIJtár felállitáaát nem javaJolja, hanem l 
... ''""",... •::.foalol< "'"'' i 

Utcai óra felillitúL Ép úgy mint 
a Hanill Imre terea aa Általánoa l akarék 
ptn&iár helyi fiókintizcte elölt oyilv.&Qol 
tclefoollcadltctési fütk.a állitottak Jel, új 
utcai litaitmeny van kcletkuólleo. A Ma
IY•r T elefon Hirmon•6 '• Rádió Rt·lár 
.Pontos l•o• ór•••eme aa iránt kereatc meg 
a vÁroa hato•árat, horv utcai órák felállí
táaát enrcclélycue. Hory alonbAn ezekre, 
a két toronyóra mcllett u6kacc vo~n-c, ame· 
lyct a lakouár mcraaokott lia praktikusabb 
b, m~rt t.ivolröl ll:bet lálni, mea vita tar- l 
IY•át kepcai. - A to onyórákat aaonban u 
utcai órák nem tehetik felesleeeué, mert 
&&okat el6bb emlitett tulajdooaágukoál fogva 
aem pótollaatják. 

Testnevelési blzotta,cl cy61és. A 
droai tutncvclea61iyl bizottaar kedden gv6· 
liat tartott, amelyen a mult 'vi uámadáat 
veltek tudom.iaul ta jövé ivi k6lbégvcteat 
állapitották meg. Ezen a gyiilliaen veu cl6 
116r riaat a& uj teatncvelui vc&eló, A•bu 
Aurtl ta buciulott cl a& eddici vczc1ó. -
Elbatároala továbbá a ltraottsár, bogy u 
on&áf&áaaló elott tiutc:ro diauaakaa& re
uere uj e11vcnruhat 11crn be, melynck 
költlé&cít lAuadaimi uton iparkodnak mer
a&creani. Tekintve az 6dvös célt, u u ak
ció biaonyár.& a nagyk6aön1tg áldo&o&tké•&· 
aeeevcl foa to&lálkoani. 

Hevenyfert6z6 betecsécek. Mult hó 
2-ik feleben Gtönry6a6ola hivataloaao mea· 
allapitott fert616 beteraerek a k6vclkca6 
eaetekben voltak: Haaihaaymáa J, vörheny 
4 clifteria J, Euel aac.~nbcn Ercrben be lelt 
jclentva laaaihaaymál 3, llifteria 3, hörkhu-

IIÁTRAVIDtKI HIRLAP 

rut 9, vörheny ' la báránvhíml6 2 eactbcr. l 
Bcca Ouzchaaoalitáaból látbaté, hogy a 
mc1bcteccdéai ar'oy aolrkal aarvobb, mlnt 
a lakoaaár 50 uuaUkoa többlete, - vagy 
pc•ir a fert616 acteraerek bejeleatlac ko 
r61 nem en forma &l cljáráa ~ 

LZ 

TANOGY, NÉPNEVELÉS 
Iskolazászló 

A róm. kat, felaő111ezőgazdasá111 iskola 
az elmult héten lépes azUIOI értekezletet 
tartott, melyen Stiller Kálmán Igazaaló ft'j
tegctle az Iskola jelentOaégét, váz•1lta jövO 
feJlOdésének lehel6ségél, beszámolt az Iskola 
erkOlcsi és anyari uayelről. Kerte az érle· 
k~zlelel, hOKY az iskola jóakaratu tOr~rkvé
seit a helybell liraadalemltan limogassák. 
KUI&nOen fontosnak mln6silette, hogy a 
helybell sző10s1azdik gyermekelkel ne a 
a gimnáziu•nban, hanem Ide, a nekik szant 
lutézetbe járassák és hoay ennell az inté
zetnek rájuk való fontua.iKAt felismerjék. -
Az értekezlet Dr Cserba Béla járásbirósAlii 
elnök és Ják y K uuly rendOrfelllfyeiO indit
ványira illmondotla, hogy az iutéz.d részére 
- közadakozásból - e11y nemzeti sz.inQ 
zászlót fo1nak beszerezni, anuak emllk,re, 
ho11y a.t imézel az: erkCllesi és anyagi ve
szétybOI meguabadult. - Már ezutun ls 
fdkérik a város társadalmAt, bo11y rrre a 
nem na11y áldozatot kivánó nemes célra a· 
dakozzék. --Katalln-b*L A Oyongy~sl Katoliku& 
Legi!nye&Yiet 1933 november 2i-án, vasir· 
uap, este ll órai kezdetu~l, &a!ál helylséaf· 
ben szi11urubu drtkOrll müsoros KatalmbáH 
rendez. A müsoroa két e11yfdvoisos vigjá
ték is fd van véve : Lldike é& Huszárosan. 
ilOadás után tán.:- re1111tl•g. 

• 
SPORT 

Befejező mérklSzés 
A OyAK utolsó őszi bajnoki futball

mérkúu~ct nrull vasáuuap játuulla a MFSK 
csapatá~al. Az ellenfél szlvós védekedse 
dacára a GyAK - kOl/lnösen a második 
félidőben - nagy fOlény re JUtoli és 5: O 
eredménnyel m~gnytrte a mérkOzést. Ezzel 
biztositeita ma11ának az I. helyet az őul 
fordulóban. 

A Mátraegylet a gyöngyösi ~Avolló 

Moz11ó"-ban Dllllllen hónapban egy velitő

képes dlladást rendez a tél folyamán. -
As előadások tár11ya turlsla, vagy turisla
aáraal rokon von<dkodou. Az első elilalfás 
Időpontja 1933 november 27. esk fél 6 óra. 
TarilY: a j!ndö lői l&erkén viláajamboree. 
Tartja Dr Zsembery Gyula kormány!Otaná
cses. Brh p.ld1j 50 f, d•ákierv 30 filler. 

UJDONSAOOK 
Személyi hir. Dr. Hedry Lórinc 

föispoin ts Okolicsányt Imre varme
cycnk aliapania a kiallit.u mcgnyita
aara ellatocattak voiroaunk~a. hegy 
megjelenéaMkkel k1emeljck a Munka
hét nagy jelentöstgtt. 

Mentés. Tóth Béla favagó mun
kaközben Italkezének hüvelykujjat le· 
vacta. Mentöink tésseaitettck elsösc
cclyben, majd a Kórházba szallitottak. 

Kl volt tiltva - elfo1ták. Fe
jes Árpad többszörösen büntetett elö
életü munktntlkilit az oillamrendörscg 
öt évre a varosból mar rcrebben ki
tiltott•. Fejes a napok ban visszatért, 
aaenban a hatosar kinyomozta lakoi
ut és őrizetbe vette. Tiltott visszaté
rése miatt megbönretik ta iaJaét elta• 
voliljak. 

Kereaik a tettest. Gyurkoczki 
Anna panaszt teat, hogy a piacon kö· 
ttnye zaebtböl pénztarao~jat 30 pengö 
tartalommal kiigptak. Az ismeretlen 
tettu kczrekeritt•ére az eljital mec· 
indult. A rendöratc a eyakori zseb
lelvajlas out abban latja - mint moir 
mt mullkor mecirtuk, - hoCY a pénzt 
a Unnycn hozzaferhct6 kötényzsebben 
tarlj&k. 

KézrekerDitek. Több panasz ér
kezett a renc.öracere, hoey ismeretlen 
tettesek a felhatmozott lupbsztat lop
celljak a pio&cról. Az erélyes nyeme
zaanak most meg lett az eredmtnye, 
mert a dctck lívek elfogt .ut Székely 
Janos, Prezenazki htvan ts Mak Ja
nost, akikre a kaposztalopast ra is 
bizonyitottak. Prezenszki u M .. ie el
len a nyomozas aoran kiderült, hogy 
dohanymagot is loptak s azt ismeret
len egyénnek eladtak. Most a vevőt 

is keresik, mert dohanymagot maran
lléZ~öl nem lehet azerezni. 

Értuités. A gyöngyösi rendör
kapitaays.a.r k.özli ezuton is, hogy lo
lyó hó 1 en dtlclött a Kossuth utcaban 
egy nöi ar.&nyorat talaltak. - Igazoli 
tulajdonosa alveheti delelölt 8-'·ir 
a kapit•nvsaenal 

P'elk,rjlk uon t. cl6fí:cct6inkct, akik 
ellfl&ettal ciiiaikkal hátrá•o!kban vannak, &J 

OIIC&Ct miel6llb aaiveakedjenek beküldeni. 

···-··---·····----~----IIIIB-·1·1·--····1·1···1) l Szombaton este fél 9 órakor A Bruckner összes helyiségeben l 

1 A Gyöngyösi Iparosok Dalköro t á n c c a l egybekötött XI. hangversenye! l ·······J·!······--·········--······· 
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A Kultur nyomda árban, kiállitásban egyaránt 
VEZET! VEZETI l 

-------------------~---~------------------·-----
~28/XIV. kgy. 11130/ki, 1933. 

Hirdetmény 
Ezennel kllzhlrré teszem, hogy Gyln

gyös város kipvlselötes!Oiete elhatározta, 
hul(y mindazoknak a városi közadósoknak, 
akik a városi köllartozásokra a mai naptól 
ke;r.dlldöleg folyó évi. d~e •·ber 31-lg fize
theket telje~itenek, a fozetelt össll'gekre vo
natkozólag teljes kamat és végrehajtási llle
tékmentességet engedélyez, ti ul~ képen, hon 
a beliulett teljes Osszegek a töke tOrles:r.
tésl!re fognak fordiltatni. 

A már peresitett magánjogi term~szetil 
tartodsuk biróilag tnegállapitolt perkötségei 
1. a fem.:rUit Ogyészi készkiadásuk azonban 
a fizdelt ös&:r.eJlhl!l levonandók. 

Ezen k,amatamneaztla mindennemtl vi
rosi k117tarloz,sra {h'& és földbér, vizdii,_ 
villanyfiliJ, borfo11yasztbl adó, italméré•i ille
ték, Ingatlan va11yon átruházási tlleték, asz
falt járulék, legellbér, vlgalml adó stb.) vo
natkozik, kiveve a városi pótadó!, amelyre 
mlnt az egyOt111sen kÚeli adók · 1·gyikére, a 
111. kir. kormány által erre vonatkozálag ki
a•olt és kiadaAfló rendeletek irányadók. 

S<~i~t érdekiben áll lt'hát mindenkinek 
városi köztartozását folyó évi december 31 ig 
h 8 gy k iflzesse, me rt ezen időn tul a kamat
mentesség me11szUnik s a tartozás utan az 
esedekus~ég ideJeböJ járó karnatuk lebznek 
fizetendl!k, · 

Gyöngyös, 193-3 okt. 126. 
Dr. Makrányl s. k 

polgármestt'r h. 

Hirdetmény 
Etennel közhírré teszem, hogy Gyön

gyös város képvibellltestOiete a kOztiaztasá•i 
Kl kis~I(LII telepen termcll komposztiruzoli 
fukallral!ya eladási <~rát mitermá:r.ánként 30 
ftllérbcn alaapitolla meg, mely összeiben a 
mérlegdij l~ I.Jentfoglaltatlk. 

Értesitem a varos gazdá•kodólt, hOIIY 
a keldt rakodó melletti kis~KiiA telepen t.
rolt miule11y 3lloo mázsa ftkal~rágya 1933 
no\'ember 15-töl ketliödöl.g eladábra került. 
Aki ezen trá~yából veani kiván, annak a 
vékiiiral il városi kO. pénztárnát előzetesen 

he kell f1zrtni és a pénLiáruál r.!!z<re kia
dolt pénllári .. lismervényt saját részér• meg
i\rJZIIJ, lilii( ;oz ulai váll} l a leidepen a trágya 
átvétele ~s tlstállitásakor át kell adni a köz
,aszrasál(l ~~llatkou~nak, aki a illegvett meny• 
nyis~wheu il Irágyal mérlewtlve kiadja, A 
lltdmt'rleg a klsegiiO telepen, tehát a rakodó 
területén van. 

OytJugyOti, l !133 oklóbrr 'i 7. 
OROSZ 

P"l"irmeater h 
•••• . .-•.. ~!1 . . - ··-. ·-·- FR •••• 

FIZESSEN ELÖ LAPUNKRA l 

HIRDETÉSEINKNEK 
csak az 

TEIUEMZE LAPUNKAT! 

ARA KÖNYVEIT 

ki cs i. u. m. imakOnyvelr, filzetes mtl· 
v~it, folyt\ir.ttail, tankönyveit sth. 
jó él> olcsó munkdiról klJzismert 

MÓCZER GYULA 
k{jnyvklJto (Kossuth Lajos· u. 11/2) 
28 eve fennálló, modern!il heren
- de, ell könyvkötőmlltermében-

. E l E 0-
MeNVE 

nagy! 
Tehát 
Ö n is 
LAPUNKBAN HIRDESSEN! 

Csínosan butorozott SZOBA KIADÓ. 
mar•nyoa urínönek. 

Cim a kiadóban. ______________ ._ ____________ _.c___.. ...................... .. 

~ r ~ 

AVEZETEK 
~~T~~ 
·~9~ 
,~ 

JLETYESZELYE! 

Bátorkodorn 11 nagy :rdemü közOnslg, városok és köz- l 
ségek figyeimét O z e m em h e n .kész01c1 mindeAnemtl 

felirati táblákra 1 
és rendkivlll o•csó el(ySél(áralra ·felhivni. - . TAbiAkat l 
bármi:yen formában és méretben, hármely szOvrggel 

készil.-k s olcs~ llraHinlattal szo<IZálok. . 

Tábláim eisörendn horganyöntvényből -
elpusztlthatatlan és lztéses kivitelben ké

szBinek. ·· 

FEHÉR SÁNDOR 
o- hevesme1yel elmtábla és fémiru l)nUSde -o 

G Y 0 N O Y 0 S, 
V'tló Fer~n,· u. 5 Váró Ferenc Y. 5 .......... IW··-·--··1U»IBJB8 

~~~A~~U1~=:~@]~ 
;
l!J* 1933 november 25 •n és 26-án ~ 

Szenzáclós l Szenzácf6tl n 
Fedák Sári első magyar bagosfilmje 

1AJ IZA NÉNI ~ 
fiD Magyar hét Magyar film r:} 
fiD Fényes kisérő műsor ~ 
l!!J MOZISZELVÉNY lJ 
~ E1en szetvé•·Y tulaid• nosa, mint a .Mátra~iMkl Hírlap• előfizetője, jo-

1J gosuli f hó 28 án és 29-én hármely előad •&ra 2 <larah jegyet Igénybevenni ~ 
Páholy 60, fenatartott 50, zsöllye 40, zértszék 30, témlés, kGrszék 20 fill ~ 

~ ~;::::: !:u!m'' ~ ~::.~~---"U''" i•OY"- ____ ------------ _ 

[• ~ el~l-e s1E1511• e m:~:Jií4 •Ile.--. l 

AMATÖR FÉNYKÉPÉSZEK! SUGÁR·t DOLGOZTASSATOK! ·-·llllllftal·····lii····t···· ............ !. 
Ny0111atott a Kultur-nyonuUban, GyöDIYösOn. ~olt4ave&etll : Sima O.vld 
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