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VEDENI ÉS VÉDEKEZNI 
A napokban az egyik iskola igaz- l 

gat6Jánál egy okleveles gazda jelent- ! 

kezett és könyöradományt kért. Lehe- : 
tett rajta t.atní, hogy kinosan nehéz 
- diplomás ember léttére - kérni, 1 

hogy aznap egyék. 
A közelgö tél azokat is a kére- ' 

getök közé allítja, akik eddig valaho
gyan csak megvoltak. Az inségesek 
segftéae nagy gondot fog okozni a vá
ros vczetöaégénelr, mert meg kell vé
denie: a v.aros lakossságát a mindjob
ban KZaporodó kéregetöktöl. 

A szegényügyi hivatal felállításá
val azt az iréretet kapta a város la
kossága, hogy a koldulasnak eryszer 
és adndenkorra vége. 

azt az iglretet azonban csak úgy 
és akkor lehet betartani, ha a sze• 
genyügyi hivatal fenntartásához kivé
tel n6lkül mindenki hozzajárul. 

A fenntartasi költsig c:lenyészö 
csekély és mégis napról- napra keve
sebb lesz a hivatal bevétele. 

Az a lelkesedés, amely az elsö 
hónapokban megnyilvánulr, mindjob
ltan eltünik. ;, pénz beszedésére jó 
azivböl, a nemes cél érdekében díjta
lanul vallalkozó nőknek k~tszer-há
romszor is el kell faradniok egyazon 
helyre, hogy a hivatalnak szüksegc:s 
összeget be tudjak szedni. 

Pedig a l.özelgö télre megint jól i 
és alaposan fel· kell készüln i, hogy · 
meg tudjuk védeni a rászoruló szegé
nyeket a hideg és éhseg borzalmaitól 
s védekezni tudjunk a besurranó, a 
titkos .koldusok, kéregetök tömegélöl. 

Aki figyeli a szegényügyct, azt 
tapasztalja, hogy a koldulas mindin

kabb terjed. 
Meg kell azonban állapítani, hogy 

nem az inlézményben vagy a vezetö
Berben van a hiba, hanem a lakosság 
nem tud egydgesen u l!gri Norma 
mcllé állauí, mert a haznal jelcntkctö 
kéregelöl segélyben, tamogatáaban ré
szesíti s igy ftll6rc:i nem a közös pénz-

!árba folynak be, hanem azoknak is 
jut, akik a hivatal ellenötztlc dacara 
azt kijatszva, tiltott koldulást űznek. 

Mlg harom-négy hét muln lesz 
csak komoiy szükség a tili serélye
zés meginditásara, de mar most fel 
kell kész.ülni a nyomor clleni nagy 
harcra. 

Az elmult évben az állam ls hoz
zajaruli szegényeink segitéathcz, ez 
évben nem igen lehet erre sumitani, 
tcibb mint bizonyos, hogy magunkra 
leszünk utalva. 

Ez esetben a város és a kezelése 
s felügyelete alatt alló szegtnyllgyi hi 
valal fokozottan'' igénybé.·Jesz veve. 

Éppen eztrt a régi hozzajarula
sokat fe, ül l{eil vizsgaini s a~okat, kik 
eddig teljesen, vagy vagyoni hdyze
tével aranyban nem alló módon ki
vonta magat ezen ne.n'es intezmény 
fenntart.isaból, hatarozottan ts keme· 
nyen kö.elességük teljesítésér. kell fi
gyelmeztetni, mert egyetlen rcaszoruló 
szegény sem maradhat tamagalas 

né lk ül. 
A szegenyeket nem szabad is nem 

leh.:t csoportokba oszlani, valameny
nyit védeni kell, azonban mégis v•n 
közöttük olyan, killröl clsösOC'ban 

gondoskodni kell. 
Ezek elsősorban a g-yermekek, 

azutan az wgyncvezett szemermes sze

gények. 
Az isk ol ú tejelletési rendszere 

kitünöen beval., mert az iskolak tud
jak legjobban, hogy a rvermekck kö
zül kik azok, akik feltétlenül támoga• 
tasban részesitcndött. Aki csak erv
szer is I.uta öket boldogan reggelizni, 
olnnak önkéntelenül is kinyílik a pénz
tareája nthany liter tej erejéig. 

A szemérmes szegény a leguánan
dob b. Ezeket a szc:gényüryl hivatal 
fel- és kikutalja s ha ezeket elsősor 
ben látjak cl, csak a Jótékonysar ne
mcs es ideális kOvetelményeinek lesz- / 

nek eleict• 

V edekezni kell azonban azok 
ellen, akik igazsagtalanul és joltala
nul más elöl halhsZák cl a szegény
ség f.alatjait. Akik a nyár folyamán 
me~kereslék a Iciire valót s mégis 
megjelennek az ingyen ebéd terilett 
aszlalanal, hogy néhany jobban ra
szoruló szegény porciójat vihessék cl 
a disznóöltstől tcii kamrájokba. 

Magának a Ursadaiomnak - a 
varos lakóinak - kell a Iéi ezen leg
nehezebb kérdtaé~ mego:daní. 

Az e~tri norma szigorú betartása
val gond né lk ül me gy ellejünk felett 

a tél. 
Ez a rendszer véd és védekezik. 

Akik szellemet meg nem ismerik, ta
nuljak meg és sicuenek tamogatására. 

Ff\LÓCDERES 
Az erős meghll ések Ideje kl!velkezlk. 
Hogy kell-e a mások egészségére ls 

vigyázni, a panaszlevelek eg) lk d hozzuk 
.D~resre". 

l w y az eg~ l~ l 
Mosl, a tél bekl!szl!ntésekor, eszembe 

jul egy helyzetkép, amt napjainkban állan
dóan ismétlődik. 

Latagatóba ment e"y hölgy a barátné
jához. Gyakrdn szoktak e11ymást felkeresni 
és mint sziv~s jóbarátok megtárgyalták a 
város és a világ dolgát Mikor aztán a vá
ros eseményeinek, után a főzésnek, a di
vatnak, gyerekeknek a tárgyalása kimerllll, 
felállt a jóbarálnő és feUIIIOzv~~: litiluini ké· 
szlllt. A ui ves hátiasszony ki kisérle a ka· 
PU'K- AzonbJO a be.zéd fonalát seholly sem 
tudták mq(,zak tani. Ujabb és ujabb érde
kes duiJiok jutcllak az eszlik be, amikel épen 
csak a kapuban kellett megtáq~yalni. A lá
togató szep divatus bundájában c1ak Ú;.Y 
termettek az iti gondolatok és épen mert 
szere!le barátnőjét, UJoiag és ujolag meg
megrollamuLia az érdekes~égek egész soro
zatával, amtknek elmondasál halaszthatatlan
nak vélte. 

És csodálatos, hogy jól felöltllzve, épen 
a kapuban jönnek állandóan ezek a gondo
latok. Minl rendre azoktatuli férJ, caodálat
tal állapitom meg az eredellségnek azt a 
klllönleges eidorádóját, mely épen a kapu 
alalt éa épen léleu virul, 

A vendég nevet, szlporkbik, a házi
asszony p u az. tán udvaria&~ágbót lparkoll tk 



tulllci•álnl, mlközben a vékony, magára ha
jitolt sál alatt dldeere2. a vékony harisnya 
alatt zöldül, kék81, a férj - mlnt bizigazda 
- bosszankoCIIIva mosolyog, de att se tudja 
rvlröl van nó, a beszédbe m r nem mer be
leszólni, nehugy még ö is táplálékot adJon 
a szellemes vlllogásoknak, közbtn fázik és 
arra gondol, m~ddig tart mt!g ez a bucsu· 
zás, nem kap-e tDdöKyulladást a felesége, 
mlbe kerül majd 4oi.tvr, patika. 

V éKre hgsszas bizonyitása után egymáe
iránti szereletDknek, negyedszeri buc1ucsók 
után távozik a vendél(. 

Megkönnyebbillési sohaj tor kl a férj 
mellébt'll, megfagy ajkán a konvencionális 
mosoly, felszabadul a háziasszony. No vé11re, 
HAla lblennek. 

Arra vagyok e1ulán kiváncsi, mlnlhOIY l kiállltcSja X:rakóczky János mllasztalos mes
a bucsuzásnak ezen divato• véte-hossza· ter. A kiállitott berendez.ls ott a kl.4111t4son 
nincs módját rne11rövldltenl hi4llavaló fárad- el l11 kelt. 
&ágnak tartem, mll szúlna a vendég, ha a flllyelemreméltcS volt Urbán Mlhály 
háziasszony eltlvlayázatosságból a kapuig asztalos, Lehel Antal és Welnfeld Ferenc 
tartó utra szlntén felvenni! a nagy kabátját, kárpltosok gondos munUra valló kézimunka 
felhuzná a hódp6jél, feltenné a kalapját remekel. Sipos lparmlvész olcsó, dl~atos éa 

Ugyanis Igy sok meKfázásnak, talán tartós ke~zlyOkkel tanu~llotta, hogy nem 
mé a 5 an ol nak ls elejét 1, httne vennil kell mennt cseh áruért a szomszédba. 

II P Y A mezc'!gazoaaáal klállh41on fel- és 
Eddig v~n l 1 1 kitOnt a város kerh!szetén~k, valamint Bályi 
A levél 111 - a panasz s Erzsébet éa Hajdu lzsóné vlrágkiállltása. 
Ha Dere>elnkre U!mt~k patakot, j!vi- A róm. kat. felr.ömezc'!gar.daságl Iskola 

tottak utat, állitottak korlátot, stb. stb. - Balás Ptri Lajos éa Gábrls Lajos tanárok 
ennek nem lesz fogan~lja. gondos és szakszedi vezetése és rendelke· 

Bucsuzkodó asuonyok? - nincs el~g 1cbe meilelt igen f1gyelemre mé tó anyago! 
erc'!s orvossal! l állitottak ki, kOiönö11 figyelemmel arra, hogy 

Csak a patikában. a szemlélc'! a tangazdasig fejleltséaér61 ls 

=.:;::=~=:=::=~=:::::::===:J•íi!!if===================== lájékazódva legyen. A k!AIIItás ezen részt 

Dal és 
A Gyöngyösi lpm1sok Dalköre átérez

ve a nemoteli munka jelentöstgél, azt a hi
vatást, amelyet a dal kullurája által a tár
sadalomban kell betöileniök, szokásos évi 
bangversenyét, annak megrendezését a Nem
zeti Munkahét, a nemzeti munka gondola
tába állitotta. 

A hangverseny egyben a kiállilás be· 
fejezéséf la jelentette. 

A hangverseny azónoka dr. Bakó Osz
Ur városi tanácsos, iparD~ryi előadó magas 
azárnyalásu be,;zédben fejtelte kl, hogy az 
lparos·lblkör h1ngversenyével a nagynera 
Ipari, gazdasági és keres.edelml kiAilllások
ra a komoly munkának a koronájét helyezte 
el, a kaliura nagyértékU szolgálatjban. 

A hangverseny ~stje tehát nem csupán 
a munka apotheoslsa, hanem a magya( ér
tékek, a magyar tudás, alkolónc'!, a magyar 
lehe.taégek bemutatkozása a város lár.;acJal
ma elölt, amely hivatva van t elevinni a mai 
sivár kiztudatba a nemzeti munka értékét 
és jelentőségének tndatát. 

Az Ipares Dalkör a dal, a kullura har
cosa és zászlóvivöje - az estély megren
CIIIezt!sével hozzájárult a kereszlény 11emzetl 
aondolat jegyében ujjAsz.Dielett munka leg• 
teljesebb szol1álalához. 

Beezédének további részében rdmuta
tott arra, hogy segllség.ére kell alelnl a kls
lparesságnak, a kézmOiparosságnak éa hat
hatós védelembe kell venni a nagy Ozeme -
kel szemben. Meg kell védeni a kisiparos 
fOgl(etlenségél, önállóságát éppen a nyugodt 
termelési folyamat biztositása érdekében, ha 
azt nem akarjuk, ho11y az Ipari termelést 
Magyarországon csak a 11yárak és karitilek 
képviseljék. 

Az Iparosság a kiállitbsal be akarta 
bizonyltani, hogy a nemzet épitö munkájába 
szervesen be akarnak u tudnak kapcso
lódni. 

Lelki felemelkedettsé11Dket jelentette, 
hogy nehéz helyzetOk dacára a dal, a ma. 
IlY"' énekkel összefogva Otraepelt és lgar;
&ál(á~rt kiáltó uavát munkáj-.val, nehéz, fá
radsállos, két keze által elOállitott munka 
eredml!nyehel i(iyekez.ett nyllvánosdgra 
hozni. 

A helyzet nem más a város lermeltll, 
gazdáj, valamilll kereskedlllnél sem, nomort 
osztl\lyoaai a magyar tragédiának. Elesettsé
KDkben, elkeseredetlségUkben la a nemzell 

munka 
biráialon klvll állott, nem mlntha a learide
gebbel ls el nem birta volna, hanem azér!, 
mert a legkiválóbb szakemberek vezetési! 
alatt álló kiállitásl rész, nem kivánt dljat el

I'Szme halotta át lelkOket és ök ls siettek vinni a többiek csoportjától. 
áldozni a. Aemzetl munka ollárátt. Létre ho~ 
ták rövid Ide'! 'alatt a kiállilásukat és olyat 
murattak be, amely országos sz~mponto611s l 
elismerésre méltó. 

Állandóan nagy figyelemmel kisérlék 
dr. Bakó Oszkár lelkes, magyaros beszédét, 
amtlyet a következlikkel feJ!'zelt be: 

.A kereszt megjeleDI és f,gyelmezlet 
mfndenklt kötelessé11t're l!s meglelöli a tár
sadalom boldogulhínak egyedUlf utját. 

Kél évvel ezelilit megjelent a .Quadra
gesimo anno•, amely az uj társadalmi éa 
gazdasági rend alapjait jelq!l meg. _ 

.. Saját,,-rdek~~kb~n keJI az okos pél-
dára haliKatnl. 

Ez hgzza meg a marrar feltámadást. • 

••• 
A hatalmas nép beszéd után hirdell~k 

ki bivataloaan a kirakatverseny eredményeit. 
Első hely : l. Szloboda Jenő. 2. Seilee 

és Tóth. 3. Gulyás István, Jutalom, diszok
levél a az első két kirakat rend~zöjének 
20-20 P jutalom. 

Második hely : l, Klein Márton - 2. 
Berger Sámuel, 3. Köztiszivisel6k szövetke
zete. 4. Andrá1y és Vicena, 5. Goldner Dá
vid, 6. Vértes Jakabné, 7. :Szántó B~la, 8. 
Trepper jen6, ' Vlllamesmllvek, 10. Neu
mann Mlklós, ll. Klein S. HLrmann, 12. 
Weiszmann Pál. 

A harmadik hely elstl három helye
zellje l. Salezer Sánder, :z. Hunrárla Ruha· 
áruház, 3. Kelfer Soma, 

A második kely else'! három kirakat ren
dezlll 10-to' P jutulmai és oklevél kitDnte
tésl, a harmadik helyre kerUitek pedig el
Ismere'! levelet kaptak. 

••• 
Az Ipari klállitá~oa résztvevők kOOzl 

nem azért kerül az ela6 helyre Huba Lászl4 
hentes kiAilltáu, mert a hascanszakma egye
dDll kiállltója volt, vagy m.rt a bejárali ajtó 
kö&vetlen kltzelében a friss tormás virsli, 
felváaottak, sonkák s más finom hentes ári 
fogadla olcad áron a látogató kllzönséget, 
hanem adrt, mert végtelen Ogyességgel ké
szitelték el az orazár "'sonkilallan térképét 
- azines h,·nt~sáruból és ulr.ól. Sok né• 
zöje l• akadt az eredeti elrondolásnak. 

Állandóan sok néztlje volt a mal, tel
jesen divatos és kényelmes, de amellett na
l(yon szép konyhaberendezésnek, melynek 

••• 
Nem a görögiOz fényes meanyilatko· 

zása volt a Nemzell Munkahét szép és érté
kes kiállitása gyön&yösl vérelnknek, han~m 
a komoly és nehéz munka · nyilvánosságra 
kivánkazó megnyllváuul•sa. 

A rendezésért Dr. Bakó Oukár tanácsast 
illell az érJem és e:lsmeréa, kl fárad&ágot 
nem Ismerve végezte nem mlndeanapl fel
aCIIIatát. 

A klállltók ösnesége pedig meamutatta, 
hogy a magyar élniakarás ma erősebb, mint 
bármlk()r voll · 

ME GYE I ~ S VAROSI 

HIR EK 
Városi közgyül és 

A városi képvlselc'!testlllet mult vásár
nap és fOI)Iatólag hetfőn rendes köz~ryDiésl 
tartott. Néhány érdektelt'n juttrJJeliácló el
hangzása után, a tárgysorozatba felvett Ugye• 
ket a követkrzc'!leg inté2.1ék el : 

Megállapitolték a jövő évi vlrlllsl kép
visellik no:vjegyzékét éa pedig ie rendes és 
15 póttagét. Az utolsó rendes tag l~i P 
adóalapen vlrllis, az utolsó póttar ,edig 
1174 P adóval. 

A városi szeazfc'!zde helyébe felállitan
dó egyéni klsszeszfc'!zde jogának a pénzUay
minlszter által történő adományozása Dayé• 
ben, Vértes Jakab és Hajdi Dezső kérvé· 
nyezök közDI, hosszas vita után bZótöbbség
gel az utóbbi mellett döntölt a közgyGiéa • 
Mlndkeltö a gazdákkal szemben a tOrk!lly 
klfc'!zésre eJIYforma fellételO ajánlatot tell, ll· 
lelve kötelezeltst!aet vállalt ; Hajdú Dezslit 
azonban a iyOmOic:sszállltb éa a szDrel al· 
kalmával na11ymérva s:r.tlllterméav4•4rlb kl
rOll tevékenysége mlatt hozta javasialba a 
képvlaeiötesl D let. 

A város által Igénybe vett f8ggc'!k!lleson 
visszafizetésére ujabb határnapul 1935 de· 
cember 31-ét kértk engedélyezni a fd~c5bb 
hatóságol..tól, mert a város bevételel kedve
zc'!tlrnltl folynak be a rossz gazdasági vlszo
Ayok folytán, 

ld. Kekéca Ignác volt Javidaimi hlva· 
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tali Oz~mfe Ogydöuek kewydij iránti kérvé
nye folytán 50 p~naö segélyt adoll, mint a 
mull évbeo as. 

A római katollkus temetökről alkotoll 
8 jóváhall}'ull szabályrendelttet a k!lzgyül~
seo klhirddték s az a liban Slervezetl biwlt· 
ság tagjalul Sz.abó J ág ö, Szala i János, Pa m
puk József, Bogdán Lajos, Varga Miklós, 
Stlller KálmáaJ, Kovács Gj ula, Záhon)i Gé
za, Toldi Józstf és Lehotai jános v. képvi
selöktt választollák u.eg. 

Kovács István volt városi kézbe,iaö 
oyugdljaztatása Ugyéb~n hozott képvioelő· 
testOlell határoutot megváltoztató megy~1 
klagyQiési határozat ellen panaszirat beadá
lát határozták el. 

TANOGY, NÉPNEVELÉS 
Kik pályáztak a kántorl állásra. 

Városunkban üresedésben lévő két római 
katoliku& kántor! állásra pályáztak a kérvé
nyek beoérkezésének sorrendjében : Pátzay 
j.1nos Helyilől .• Simon Láslió Tiszapüspöki, 1 

Berg Imre Csliloghegy, Mthály Rudolf Kun· j 

azentmik ós, Takács Lhzló Kiskunfélegy- ! 
béza, Fercnct Lajos helyből, Markó j6z.5ef : 
BJconáll, Cnabada Jáaos Nógrádsáp, Bauer i 

Károly Jász.árukszálláe, Mátray Imre Jászte- l 
leif, Kóbor Antal Eger, v. Havas József 
Ercsi, Nagy Tabor )ólllef SomosköuJfalu, ' 
Flochlus józsef Abaujszántó, Skáda József 
Zsámbok, Heve11i Lászlo Jászszentandrás, 
Hajdu Árpad Eger, Kopasz Aurél Budapest, 
HoJba Kálmán Za1ae1erszeg, fodor Géza 
Jáuapáti, Szarvas Lánló Pusztacsalád, Rum 
Antal Kerecsend, Polgár Fereuc Gyulaj, 
P aidauf Gábor Dunaharaszti, Kóczián György 
eddigi helyettes felslplébáolai kántor. 

MÁTRAVIDÉ.Kl HIRLAP 

Tizeshonvéd-estély 
Heves, Zernpl~m éa Borsod megve 

szinm•nar fiai alkottak a világbaboruban 
az Eló:c badoutalv lerciicsöségeubb ezre
dd, a ti:cs honved ezredet. Ar. előre had
os&taly, Hadly alt<~bornagv honved hadoar.
t<~lya, mindeoütt ott volt, ahol csupán a 
m<~gyu k<~tonak legendás bátorsága hozha 
tolt sikert. Ennek a hadosztálynak is gerin· 
~c volt a tives honvtd. 1914 auruszlus hó 
26 án mar Tomascwnal gyözelmesen esttt 
át a tüzkercsztstgeo s azután szakadatl<~oul 
harcokban folytalta utja t a Szantól K.rakóig, 
majd Limanovatól Gorlictit;. Ar. J915 majua 
:.!·í nap vilarviuooylatb<~n is örökélet& tel
jeaitmenyl hozott, mert a rorliccí áttörés 
lcogely(ben a tizes honvéd allt szemben az 
orosszal s a tizes honvédolt 1 kör.t6k a 
gyongyosi fiuk voltak a Jegellök az orosz 
arkokb01n 1 ami a&után <IZ egtsz orosz front 
cs<~knem te•jcs iclgöo!fyölitcaét vonta maga 
utan. A Stryp• mcnli harcolt a Ma&varos· 
oa! megvivott itnyes lilleni küadelmck, az 
ol.uz harcter uörnyü küzdelmei. mind mind 
a litca honvedck d•csóscgéock hl)ssUí kü:· 
delmea h<~tarvooalai. 

A& élve muadoU<~koak aaon eond:)· 
tata, hogy GörömbGiytapolcao es & Matr<l
b.&o üdülöhaut létc~ilcnek a rokkantaknak 
ts árvaknak, olyan eoodolat, amely meilo 
a t1zes honvedhez 

A narvsubá>unak lgtrkcaö december 
9·i müsoroa estély müvészi 111ovooala már 
maga is sok at g tró, dc ki ne jaruloa te
h(lstt;ehcz ktpcst a naer eonclolathoz ne
hany liilérrcl, amikor tUiodeo'lr.ioek éru'ii 
kell, bory euel t.utozik öoma1áoak. 

TOzsn~ mosoros Blbd4sa 
A m. kir, Szondi Györ1y 7. honv. tú

zéroszt<~ly l. pk. helyetteae a honvcdtüatr
ate vedazeotjenck Szeot Borbála vértanunak 
e•nleküoncpet a haeyomáoyokoak meafell
löen, ez évben is ünnepélyn Ileretek kózöti 
ünnepli meg J. 

V asársap, d. e. 10 órakor 6ooc pi azt 
misc a bZI. iercncrendiek templpmá.bao, me' 
lyen a evöo&vöai kat. Endt!tar l om•ll 
Gyorgy karoa1y ve&enyléat.,&J énekel. 

Vasárnap, dec. 3-ao dtl•táo a kath. 
Lcréoyeryle& nagytermében jotekouyctlu 
músoroa dtlutáo. · 

A mult évekbeo n<~gy sikert elért cló· 
adás d. u. 5 órakor kezdödik s a jelek sze;,, l 
rml u eddigieket 1> mcssze felül fogja mulni; 

A nagy n<p,zerüstgre szcrt lett Bor- : 

Szenthegyi Horváth István Budapest, 
F,hér Gábor Csanádpalota, Enge jános 
Moson, Ifj. Staub János Maayarkeszi, Krén 
Bita Bpest, KozmJ Dénes Bpesr, Ferencz 
J4uef Vnlprém, Sz.ékely József Péc~várad, 
Liczkó F'c:renc Endrőd, Vámua Gusztáv 
Gyula Szajol, Czincás 0)'ula Pocsaj, Lás,
lóffy józsef Forró, Dudics Antal S:.:er~ncs, 
Kalmár Ákos Kecskemét, Sakt Zoltán Bese· 
oyGtelek, F'abrlczius László Dlsznód, Hur
váth Sándor l..a]os Győr, Mátray Antal At
kár, Szabó József Gyöngyös, Böbl Ernő B
pest, Kádár László Mezőkövesd, Tóth Lajos 
h6dmezövásárhely, Balogh SLendrö Bükkösd, 
Szóka Imre Mezőkövesd, fehér Sándor Szol• 
nok, Melega Ernő János Lulrány, B schhol 

1 

Uéza K·Jmárum, Staliados j..izstf Ha1uudc~· 
roll, Akaillisl. G~za Kaskunfd~aynáza, Üál~ 
István Nagybárkány. 

A harangozó! állás p"yázói. A 
gyOni!YöspOspökl templom haran~t~oz.ól á lá
aára az ~:ddigl helyettes haranaozó, Bob
r6czky lslván, tuvábbá Reviczki Antal és 
Krusch Lajos, Perneki l~aván, juhász józsd 
és Nagy (áaos p!lspö•i lakos pályJztak. 

ba'"' elöada;, me ly en a rcndezöste a& l 
érdekiGdöket szivesen latja - i&m válto
aatos, szorako:lato és sok, a tuztrtlctböl .. 
ve;t uán;mal bővült, sok meelepetélt tar~. 

to.;,at. 

Volt diákok szovetsége. Eslc'nkint 
OaszejOnnck a gyöngyGsl ali. reáll(lmnázium 
tanári azobájában a volt tanilvanyok - és 
Oautlrják o&ztálytárs~lk jdeule111 eimét és 
Igy el fog készOltil a volt tanltványok teljes 
clmtára. Az érdeklődök lorduljanak a reál
&lmnázlum igal!.(iltóságához, hogy a klbo· 
csájtaudó uévior lehetölel( teljes legyen. 

Az elöad.i.on bcltpödij oiocs. A jóté·· 
kony celra v011o tekint(ttel mü1ormeaviltá.1 
kötcluő. F'ehtr müsor 80, piroa 50 él &öld 
20 fdltr. 

A vár.is kózöolé&e m.iris oarv érde:k
lödésael váraa az eacmco)aláD.Jba -mcoö elő· 
adást. 

z:;t- -~~ ~ •••• 

FelkérjOk ar.oo t. elófizetóinket, akik 
clöfiutéai dijailr.kal hitri1tkbao vannak, ar. 
öucrct mielóbb niveskedjenck lleküldcoi, 
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UJDONSAGOK 
Személyl hir Dr. Hedry LO· 

rino főispán e hó 1-en, pén· 
teken városunkban t~rtOzko
dott. A aazdasá&i Egyesület 
székhazaban fontos tanaos
kozáson vett rts:z.t. 

Betöréses lopások. A cimet 

tessék szószerint venni, mert eddig 

ismeretlen tettes özv. Dr. Mészaros 

Janosné piactéri dohanytözsdtjtnek ab

lakat kövel betörte, b a tört ablakon 

at hátom napilapot, tíz kötet könyvet 

és egy darabb 131.357 számu allam

sorsj• r vet elemeit. 

Ugyanezen alkalom.,al Körösi 

János hentes piactéri kirakatának üve

get hasunio módon k6vel bet-örték 1 

a kirakattal szomszédosan öaszeépitett 

gyümölcskereskedés kirall:ataból gesz

tenyét es külön(eae cvümölcsöt loptak 

el. - Az azonos módból a rendör

ség a két betörésnek egy rendszer ue

rínt dolgozó tettestt keresi. 

A 1oorsjegy szamal a renelőratr 

a nyílvanoslliaggal eppen azért ktizll, 

hogy a közönseg figyelje meg az el

aclasra ~er•slö sorsjegyeket. 

Tüz. Nov. 30-án fitlutan ld hat

kor a szt. Ferencrenel tirclaj.anak is

t.al ójaban, eddig ismeretlen ok ból, a 
takarm.&ny tüzet fogott. Ttzoltóinll: 

egy felóra alatt a tü1cl eloltetták, az 
ista:lét megmentcttek. A kar jelenték

telen. 

Kolduló tolvaj. Baloah Julia csavargó 
ci~tánynö (Jal A.,tal bulorütldébe ment be 
könyöral.lon•ÁIIyt kt'rnt. Gál t llordulr, h ollY 
a kér~getönek valam:! juttasson. - Balogh 
Julia ezt a pillan a tot hannál tu fel a lopis
ra s Gál Antal zsebéh/ll a pénztarcát 31 P 
tartalommal kicmeltf, Gál k·áltozására Szabó 
Gyula aLaladi a men~külő cigányiíny után 
s a llanlsz parkban el ls fogtá, Hiába ta
gadott a tolvaj, mert a lopott tárcát tartalmá· 
val együtt me(lrnotozásakor mt!gtalálták. -
Lelanóztallák. 

Lábát tllrte. Horváth Jozscf ll 
év .. s iskolo~sfsú a Sóhazi iskola udva

ran jaték közben elesett s bal alsó 

la bá t törte. Kór házba került. 

Mentés. Csanyi Pat a váresi út
javitasoknal volt alkalmazva. A forró 

szuroK balkelére ömlött. Dr. Wrisz 
Ármin mentöorvos részesitette elsőse
gélyben. 

Tulajdonos kerestetik. A clehrece111 
Na11y~rdön l dt>. ,Kas Bda Oyöngyöb" fel
lrá~ú kerékpár találtat<-tt, mely valószlnült·g 
lopa>ból származik. - J,,((os tulatdonosa 
jelentkeLZen a kerékpár lulaldontogát iga· 
zolO okmlinyollkal a gyön11yOsl rt'ndGrkap!· 
tányság d tv. uo po: lj ánál dé! előtt 8- '0 óra 
kOzött. 
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A Kultur nyomda árban, kiállításban egyaránt 
VEZET! VEZET! l 

---------------------.GC~U.-<MM--------~.:-----------------------·-------·--------
HIRDETÉSE l NKNEK 
csak az 
ARA 

Tehát 
ö n is 

ki cs i. 
ERED
M~NYE 

nagy! 
LAPUNKBAN HIRDEJSF.N! 

TERJESSZE LAPUNKAT! 

u. m. im~knnv\'ei, f ~u·tes mt1· 
vdt, loJy.\irJt"l, rankl\nyvl'it stb. 
jó es olcsó numkdirtll közismert 

MÓCZER GYULA 
kiinyvkiJtó (Kossuth Lajos· u. 11/2) 
28 eve f,•nnáll<'o, mod~rnül heren· 
- de1ett knnyvkötömt11~rmt-ben-

KÖTTESSEBE 
l ....... 

----~~·-·····' A Mdtravideki Hirlap Oy/Jngy/Js legtartalmtl

sabb lapja. MindentJtt tzt kiJvett/je l .. , ......... 

MAVARTMENETREND 
933 olctóbcr 8-tól, Telefon 2-18. 

-- - w··- --- ··-

OyOngyos- Budapest. 
x 8 30 19 35 Ind. Gyöng~ ös érk. 9 00 x 19 40 
x 8 35 21 30 érk. Budapest, Oktogon-tér Ind.700 x 17 35 

OyOngyOs Kékestet6. 
900 16 10 ind, G~ öngyös érk. 14 40 

'' 25 
9 27 16 35 t!rk. MátnfDred Ind. 14 27 19 12 
9 57 ]7 O:l érk. Má1rahá1a Ind, 14 00 18 45 

10 20 17 25 érk. Kékestető ind. 13 40 
18 ~· 

OyGngyGs-Eger. 
Csak hétköznap. 

7 30 ind. Gyöngyös érk. 14 50 
8 12 érk. Kápolna Ind. 14 05 
8 55 érk Eger, Lyceum Ind. 13 2G 

OyGngyGs-Pászt6. 
x 14 55 t 20 05 i11J. G. ö 1gyöJ érk. 722 
x 16 00 t 21 Oj ér c, Pásztó Ind. 620 

UyOagyOs· Heves. 
12 55 in ll. Gyöngyös érk. 722 
13 30 21 15 ind. Ludas p. u . .Srk. 640 15 30 
14: 40 22 05 érk. Heves in J. 5 45 ll 25 
x C111k hélkö.r•~:;p közl~kedik, - t csak vasárnap és ünnepnap kOzlekedlk. _______ _. ...... ---------~.-.r.c.an..-------------

A VEZETÉK 
~~T~~ 

'liT 9 '\t\ 
-~ 
~LETVESZELYEq 

Bálorkodnm a na~tytlrdPmt1 kllzllnséll', városok és kiz- 8 
ségek ligydmél O z e me m b e n készDIG mlndranemd 

felirati táblákra 
és rendkivill olcsó egysé~táralra felhivni. .._ Táblákat 
bárml'yen formáhan és mérethen, bármely szövegael 

készill!k s olcs•\ irajánlattal szoii(Aiok. 

Téblálm elsőrendO horganyllntvénybal -

elpusztlthatatlan és lzléses klvltelbea ké

szDinek. 

FEHÉR SÁNDOR 
o- hevesmegyel clmtébla él fémiru GntOde -o 

GYONOYOS, ·. 
V.il!t\ Ftorrnc u. 5 VáRó Perene 11. 5 

···-·--············lll'--
~=:'1 T~ __ A .......... _p_o_II_ó_M_o_z.....;;;;;g;..._ó_~ _·~-
lm ~ ~~~ 1933 december 2 An éa 3-4o 

a Mátravldeki Hirlap elöflze!llje, Szenz•cl611 

bármely előadásra 2 darah jel(yet 
~ 

Eze•1 szelvény tulajdonosa, minl ~ Szenzéclós '1 

jogosuli foly•\ h.\ 5-én i-s 6 án ltJ J E S S l C A· 
illénybevenni ~ A GETTÓ LEÁNY A 

~ 
Páholy 60, feantartott 50, ~ ~ li.gy szent lflgadalom törtene tc. Ir! a Fanni~ Hurst a .Mellékucca• szerzi'Jje 

zsGllye 40, zártszék 30, tám1ás, ~ FI'Jsz~rep'Ok 
kOrsz•k 20 fill IRÉNE DUNNE ÉS RICARDO CORTEZ 

Előadás ft'l 6 ls 9 érnkor, ~ Fényes kisérő mfisor l Igénybe Vl'llem ~ __ 

.......... darab -----·- f•lléres jPgyrt. 

~::i==i~~~ l .JÖN l A B D R JÖN l ill 
AMATÖR FÉNYKÉPÉSZEK! SUGÁR·t DOLGOZTASSATOK! 
••aa&&lllilllr••l•r•••••'iil .. •••l•l••••••l•••illi• 

Nyom&h•lt a Kultur-nyomdáhan, Oylln1y6sOn. Nyemdaveaeti'J: Sima Divld 
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