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Testneve1és télen 

Ne m~ltóztass~k a eimról iletve 
alt gondolni, hogy most egy szak
szerü maryaráut fog következni ar
r61, hogy miktnt kell a különbözó 
korosztalybeli ifjak testi tornájat ve
zetni ts fejleszteni. - Sok és szamos 
könyv tudomanyos rendszerbe fo&lalja 
azt, nem a helyi sajtó feladata azt fej
tegetni, az erre hivatottaknak meg van 
a1 ehez való késZiiégük és képességük. 

A lcrkitünöbb szakember, de 
eryctlen tanferfiú sem képes azonban 
ennek a feladatnak megfelelni, ha nincs 
hozzá helye ts módja. 

Nem akarunk számot csak úgy 
odadobni, de mindcnki tudja, hogy 
sok-so:C SZáZ gyermek iskolaköltdes s 
a miniszttrium által sorozatosan ki
adott rendeletek - a testenevelésre 

l 

vonatkozólag - erre a sok szaz fej- l 
löcitsbcn lcvö gyermeki testre vonat- 1 

ko&ik. j 
Vonalkozik pedig azért, mert azt 

is mindcnki tudja, hogy neknek a 
feflödtsbcn lévő gyermekeknek kell 
cls6sorban alkalmat és módot adni, 
hogy az iskolai idő alatt szakszerű 

testnevelésben részesüljenek. 
liarem körzetre osztolt elemi, 

polcári fiu, felsömezögazdas.agi iskola 
huszonhat osztály•nal< nincsen torna· 
teraae, dc még olyan terma sem, a
melyben - szükség t4iirvenyt bont 
elve alapján - a torna tanílasról még 
csalr álmodni is le h .tne. 

A központi elemi iskolanak évelt l 
óta megadták - papiron - a varos· 
h.\z mOgötti terel jatszótérnek, s az 
irazrató azon jó gondolata, hogy 
ttlcn korcsolyapályat esinal novendé
keinclr, csak egy sdp alom maradt, 
mcrt nemcsak hogy nem adtak át ne· 
kik az egytbként j.atuótérnek kivalga n 
alkalmas területet, lcgujabban anyag 
felhalmozáara vették igénybe. 

A központi isirola &Yermekei még 
nyáron is legfebban megszenvedik a 
tágas udvartér hianyat, mert hatszaz 
gyermek zsúfolótUk össze igen kicsi 

lcraleten. 

A fiú polgari és felsömezörazda
sági iskolaknál, az istcola felsöbbha
tósági vizsgalati jegyzőkönyve évröl
évre azzal végződik, hogy kifogasolja 
a tornaterem hianyat. 

Hiaba írja elö a tanmenet pon· 
losan a tornatanílas fokozatos és so 
rozalos •rarendjét, ha a lanidö öt hó- \ 
napjin ál nem adatik meg a mód és \ 
iehetöség tanarnak és tanulónak an-\ 
nak betartására. 

A belsö kaszárnya bata mOgött 
van egy nagy épüler, amely a tüz 
óta fedetlenül ali. Hgy idöben a Move 
kiYanta a kincstartól megvasarolni, de 
nem adtak ocia. Jinnek az épülelnék 
falai lassan-lassan elpusztulnak, ha 
rendbe nem lesz hozva. - Értek fog 
teljesen c pusztulni. 

lb az épület a város összes isko
lainak akár egyszerre és együtt is eler 
nagy ahoz, ho&Y tc.viz idején fedett 
helyen v i~tethessék elöirl tornajuk at. 

A he.yrealiitasi költséget a kato
nai kincstar és az Orszagos Testne- l 
velési T o~ na cs kozosen visel hetik. Az 
egyik, mint tulajdones, hory biztos 
pusztulasnak kitett értéké! megmentse, 
a masik, hogy sok-sok SZl21 ifJának 
éveken at bJzlosit&a a feladata köré• 
be tartozó nevelési lehetőséget. 

Azt látjuk, hogy még a felnöttek 
téli sportolasára is áldozatot tud a 
város hozni, harmadsorban tehat a 
vo~ros az, amelynek ré~>zt kell venni ! 

egy AlegfeJeiő téli lernaterem merte
remtésCben. 

Aki a gondolat felvetésére a fe· 
jét csóv~tlja, nézze meg csak egyszet' 
is a kis elemistakal, amikor •z úgy• 
nevezett Jornaóra alatt a padok között 
állva végzik a kt:ilönbözO karmozdula
tokat, az majd latni forja, holY csú
foi•das e z t tornanak nevezni, nem 
is beszélve arról, hogy ezzel a moz
gassal fokozottabb munkára serken
lelt tüdeje az cl hasznalt levegőt szivja be. 

l ki pedig az anyagi kérdes miatt 
aem volna laajlandó a fiatalsar serit· 

st!g•rc sietni, annak jusson esztbe, 
hogy ez a mai fiatalság, maga :.Nagy
magyarorszag. 

Nem elég szünlelenül csak szó
val hangsulyozni a serdülő fiatalság 
sze lenli es testi képzésének fontossa
gat, tellekJ.cl is segítsegere kell sietni , 
a rea forditott idö és pénz meghozza 
karnalal bóségesen abban a fejlödcs
ben, amelynett eléresére mindeokineic 
törekedni kell. 

A teli testnevelés ezen kérdtsei
ntl ismételten a szegényebb néposz
tály erdeke nyomul előtérbe, mert 
ezek lakuai egeszdgtelenek, ezek nem 
ludj•k gyermekeilcet korcsolyazni, siz-· 
ni küldeni, ezek közölt puszlil a ma
.,., beterstg név alatt iameretes : tii• 

··4tynz. 
A téli hónapok alatt ezek egész

séges testneveleseröl kell gondoskodni, 
nem csak azért, mert tananyag, hanem 
azért, mert minden magyar ryermek
csemetét vedeni es erősileni kell. 

Áldozatok aran is l ...... ~--~--~~ ........... .. 
Ff\LOCDERES 
Mé1 csak a tél kezddén vaJ) Uk, csak 

az: ehl h1 I!Srtll még le, s már jdentKe:r.elt 
a kelleml!tlen jelenség, nem lehet a járdán 
járni. 

A csunkdk rnir jelentker:tek. 
Sz.•'P lassan t&isz korcsolyapályák ke

letkeznek a csintalauok JóvellátJól t!s kelle· 
rnetlen szokásáhól. 

E!ö,zör ali11 pár cenlirn~kr, de-pár óra 
alatt méterekre növek~zik, amint az ellen
álhatatlan k<hlysz~r miall egymásután tovább 
l!s lovabb simiiJák, iejlesz.tik 

Arnily veszélyes t!a kellemetlen a IlYl
loKiirón embertársalnknak, éppen olyan kA
ros a fuvarosoknak az úttesttil levuk mlatt. 

Ennek a gyöngyösi rossz téli IOneinek 
a me~&akadályozására a rend/Irség ébersége 
kevés voll a rnullban s kevés lesz mo&t és 
a jövőben Js, merl a rendör közeletilére a 
csuszkálók mint a riadt verebek rebbennek 
azét. 

Az l1kola &elllhel eSik l 
Ha a nebuló tudja, hGIY a csnszkálá

sl!rl blztoun és feltétlenül me1klpja a tinta 
levest me1 a paplr1aluakát, a lllalom mea-



SUI~at6rt kijár a blkdspinC4, nagyo~b a rt· 
mlny, hog kevesebb kDzlekedhl akadályt 
lotnak Uaztlenl. 

A csuszkdndl n ln u k81Dnltaég : jól és 
rouzul nevell lyermek kflzDtt, - a6t m•r 
otylk feln611nek la kellene a blkdspinc•. -
Uliunk ecy j61 me1n61t ls termett liatal 
leányt, akt ama tilenilhatatlan kényner alll'
jin, le1alibb tlz centiméterrel alvtUt 1 -
ho11z1t. Divalos bunlfilir•l ti és melblril
va a jó nevelt~k co~opert)ához k11l tartoznls. 

He1y a mennyasazenyl ksrlka1yl G 

nem-e vollsz •iih, 1 gyor• lrsm mlstt - mert ezek crak stl61 fllgrenek, hery a tUrdll 
nem tudluk megfl11yelnl épit•aben ryakorlolt, hozzAérti mérnOk ké

Ez utólthi csiszo/61 c11k a1ért lrtuk le, ulti· t 1 terveket vit Y sem l 
ho1y nt aondolja senki, mlkép ellik aa la· Ttszapsrti által k jelllll terület. a Mér-
keiAaokl" kell vfdtkeznl. ,~~~ pstsk és a vasuti Allo .. ás kOzllll az én 

A c•lntslsn feln6tlekt61 ls. nlzelt m lltrlnl la ki1Gn6en mealetti fenti 
D. vétleknzOnk ll feltételeknek. lll le IlY Ores tér - ugy tu-

Eay lábl~rés lelkisebb kórházi 
••1• il 100 P. 

Dráws - de nem ktlrt - rnerlepelcls 
lehel a cs•szka - ebben a pllnt·nehé& vl
lillllar, 

kOlt· dem váaAJttr - és a deazkspslAnkkal 
kiJrUIICerilell viresi kertészel vsn. Brz:onyAra 
nem egyedlll v11gyok szon 1 véleményen, 
hegy ez a klt Inkarnény mAr. nem erre a 
helyrt való, rne~t eltekintve atlól, h91Y iaen 
dri11a rnulatlllg il) eD értékes telkektn széna
vA&irt tartani és facsemelé l. et termelni, 11-

kintetlel kell arr1 lenni, hogy IZ IdeltD -
akar v~~~>uton, akAr aut4val lrkezlk - lll 

"' lile 1 virosllla, Itt nyeri első tienyemását 
róls, smely - tudjuk msgunkr61, mladt1 
mtlraarsd eml.kezetelllen. 

u. ________________ ._ ___________ .. ._ ______________ __ 

Szabadfúrdöf Gyöngyösnaki 
Irti: llttJdk llldiP lll. mtrnD~. IZ Dn ú IU&Z 1Zil81'tl)l 

Eleisorban la kljrlenltm, heu Oyln· l 
IYIS vAredt, meaisai nyári fllrdöjll, ldrltD· 
forgslmit lamerem és ebb61 kifolyólal litem, 
:1ogy uok a cikkek, melyek Ttuapsrli af· 
ven jelealek me1, klllolen feslik a nu l hely
zetet, nal)' hozzAértéasel ladokGijik •lY 
ayirl fllrdl ulk&é&lt ls jelent6alatt, tn 
a viresi klzlnség, miat ldrreofarlalml 11e111· 
ponlb61, alt a cikkek a lítealtb azsllklrd6sel
btn ls a helyes ttra mulatnsk •• alapea 
rllllelekbe•, példákbsa adnak azokra a 
klrdleeltre vilaliZI, hOlY : Mllrt :C.II Ilyen 
flrdtS? Hol épilaék ali fel? ls Heu sa •
pitsék azt me1 ? 

Ezlrl akarom én la eay Oy&DIYOIOR 
é~tllendl flrd6 szOkaégtstllél me1okelal ls 
felvlliaosllbt adni arról, hoayan ''IIJin .-. 
Ntm kell egyebel tennem, mlnl mtllallllokol
aem tapasztalatai• alapjia, beiJ mlút wea 
az, heu mlg a rlal pl!naee •ll•lb• ... 
laen tlrldlek a virosok llyea flrd6k lllteal· 
•••Ivel, 111011 a aehlz vlszenyek 111111•ra 
tlymilllsuaAn, tomeaesen és mindea más é
ltltmlay elé helyezve eztket épllllr, azután 
pedll me1adnl azokat a fclllteltket, amik 
azlllslltltk ahllea, hoay a flrdl mtllelel· 
jta a kldnalmakaak, va'gyla hou a kOzOn-
111 azt sziveaen kereue fel. 

Ho1y most a vérosok •~t116prorramjuk 
eid po•tjakfat tekintik a nyári flr•610k 
me1fpltlstt, annak le1flbb oka 11, boi)' 
ritszml!lttk arra az lnlllllrtkl naay ha11onra, 
melr abból származik, holY a város polair· 
sA1a ayirea ottllen marad ts lay otthon 
kllltl el nyaraliera azint pl!azlt, ha a nya
ralisiaak leallblll ftltfttt•ll!t - a flr~lzls· 
re •• ldlllare tlklleteaen alkalma• nyári 
flrdlt ettbon ls mtlllliljik. 

Nem kevtabbé jirMI ehhez, heu a ta
•••zlalatek eddi& llpltell lOrdOknil arra az 
Orvtodetes eredményre mutatnak, hogy nem 
c:sak az Inifirelit haszon jár evvel, hanem 
arra 11, hoay m111 a fOrlilll ls hannel hezó 
lteftk&et~saek bizonyult eltekintve sllll a 
nilhAny eaetttSI, ahol nem kell6 tapasztsis
tukkal rendelkez6 speclaliela mt!rnok tervel 
eurlat kéazltetlék szl, alll azután az ezen a 
a tilren •z Okilllell ayakorlat hlj An nem tu
dott aztpet és jót olcaón eliAIIIIani, 

Akadilya volt aztlill 1 flrdől!pltkeds· 
nek, hoay t:eak olt épllhellek, ahol artézi· 
Ilulak vaay termAl vlzt1 bő forrAsok veltak. 
Mlvel ma mAr meg vsn tOkélelesen eldva 
az a Urlllllis la, hOlY vlzvezetékl vlzatl ls 
tOkélelea fUrd6tlétealtheuOnk (aliltb ldrom), 
IlY me11 azokbsa a városokban la lplle· 
nek, ahol err61 szellll sz6 stm lehetett. -

IlY épOltek •• IpOlnek az Allaiam tervezet
Itk kilzll Nalyle~t~izsa, Székesfeht!rvár és 
van t.erendezve Pécs és Győr. Ez a ren.J
aztr N .!'ln• !országból származik, ahol éppen 
enn(k a rentlsZirnek bevezetése loly•b ma 
mAr •dmra nemcsak a v6roso~na~, de im· 
rnir a csak pAr ner lakosu k~Jzségeknrk ls 
me1 vin a •Yi l fiJr,JI~,Uk, &t'lt WI fedlll 
uzedijelr ls. Hozzij6rult ehhez a szotl•ll• 
1~ndelkodisnak msl idlkbenl mr1erl. ldést 
11: 1endoakednl azekról, akik n1111 hsay· 
haljAk el ny,roa aera munka- lis lakóhelyO
ket. Ea lllost sokkal fentossbb, mlnl el6bb 
veli, mtrl a nagy pfntlelenséa vilálAban 
lllJOli me11Z1porodoll azoknak 1 uáma, 
sklk azalill mehetlek máshová nyaralni, ma 
azonillan mAr nem, visaont a msl aondok· 
kal terhell 4111kllten még Inkább szDkséaOk 
wan ell!izsi&Dk fennlartidr~, aniit pedtt 
ftle1 a terrniszet - 1 nap, le•:rr6 Ile viz 
-ad me1. 

l1en nsgy jelrnt6aége van •lY adp 
la jó fOrdinek lde1enfor1alml azempontb•l 
la, aminek felentlsl!gét ma mAr ntm kell 
ma1yarbnl. Eléa err61 snnylt, hely a bu· 
dapezll Nemzeti Uaz.odiban vau a Otlll!rl 
nyári hullimflrllll6jl!lten lventt tiblll ldeaen 
fordul mea, 1111111 Buds,tsl laazea mu.&eu
malban e1}. Dltvfvtl Áll tz U!lniJsen Oyon
gylsDn, amelyen it vezet a MAlriba vezeti 
utvoaal. 

Ennyi elfl la sansk mtllndokolbira, 
hOlY mllrt .fpltlk mosl a viresek roh•mlé
péaben n.y.Arl flrllllllktt, lll 'IYIItiiAayan mAr 
1111 fedett aszo•ájulrat ls. 

Ami azt 1 lltrlllléll Illeti, hou mlk arek 
a felllltelek, s•tJrek mellett fOrllllőnk mer 
fol feltini a hozzAja fl&ltt reml!ayeknek, 
erre rlazlateselllb~n kell felelntlll, •ert ezt 
tObb fellélelt61 fill• Eztktl a ftltlleltkel az 
alábbiaiiban IJssor.tfoglalva adem, helY azu· 
tán kaiiJn-UIDn rt!s~Aetesu meamill)'arizzam 
azokat, e~ryullal tlblrilvs, laOilY TI&IIJIIIrtl 
cikkelben GyOnrylsOn lpltentil flrdlrt tett 
javAslatok rae1ftltl6k-e YIIY aera? 

Ela6 flklvetelmlny a flrd6 helyének 
klvilaazliaa, mtlyre Irinyallók 1 kiveikedi 
felttlek : 

~ meafelell DIIYiililll terDiet, 
b) kinnyi melkllztlhla, jó kiJzlekedés, 
c) vlztl"lis raeaoldhatósi1a, 
o) szlp l!s tllaasfatt, lehtt61er fbi· 

tell terillet és környezet. 
U~&yancuk f6kOvetelmtny 1 fllrdl •pu

mfnyelntk, elrendezésinek fa berendez•eel
nek uép, Jó, célszerl fs ml!als lelcaes illtl• 
l!pltést, amlr61 bővebbe• nem kell lrnom, 

Mllyen más velns ez a kép, hl ezra 
a helyen e1y uép psrk fogadnA, koze,~n 

1 az.-p ny irt fOrdövei és e klrOI esetlel ne
hány villAval VII)' kOzépOittlel? - Mllyeu 
más képprt tAvozna emtéke&el.be• lz Ide· 
acn, milylR kellemes emlékekkel volna,. ha 
mr1 volna a m6d rá, hOlY Itt lemosdhatta 
ma1áról az ill porát és ablll•l klvtlktz6l! g 
milyen másklippen terjeaztené lamer6eel kO· 
rlbtll Gyllngylls emilkelti Nem kell bő· 

veliiben magyarbnem, hogy ez vlnoat mit 
jelentene GyOnl)'la ldegeofar.:almára. 

Pedig azt, hogy ez IlY leayen, am ál 
kllnnytbb volna kereniOivlnol, mert 1 IZI· 

b6lyc at&l terv llgyla vlllsne1yedel ternz ide 
parkkal és m.rt iti mér ummlféle azámot
tev61pllkezlls nincsen. tehát nincs lebon
lAara szlkség t!s ebbeSI klfoly61arlrtékvesz.
lesl!( sincs a fOrdő létealtésa eeetn. · 

(Polylatjuk.) 
~ ..................... ~ 
MEGYEI ÉS VARo•I 

HIR EK 
A Pestikőhid tájékának 

patakrendez~so 
tvek 61a tspalzlallaaló, hegy a Nsu

patak ls l veli IYini(YiapltspOkl l1'ftl6 al
só réazt!n beleOm!6 Tolla patsir a tnaszi 
nagy esAzések, vau pedll nr•r•n ftlhlsza
kadAsos erdei esik eaetll• ellntik a Pesti• 
klhldnlll kezdtSd6 mn611ZIIIIaláli faldtlret·a 
HaiAez fell kanyara• patsli Ntnlf•. Da .~. 
anll a 111t1duzzadt patakell vl11 aa orufg
utat ls, amely veeallyee •uapot a lilltieke
dési lnzl aztnie lehtltlltnnt. - Kltliaösen 
az.óta nagymérvl ez a Urtevéa, amlóla a 
Nal(ypataknak a vAro•an Athuzódó medrét 
nabAiyozlik, mtrt a kikivezett alma patak· 
mederben a vl1 gyorlllliban rehan le, miK 
a viroa alatti réezeken a patakasli a matler 
ellszspoaodáea folylia •Ince m11 a kel!6 
vlzlllefoa11ct6 képessé11, eem lefolyisa 1 el
noU a ha li rt. 
. A NaJCypalak medr.nek ilalskiljaával 

l patak alsó folyAsAnak rendedsfre ls kel
lell volna gondolni, mert a lrlársd6 patak 
vize lay nemcesk a aszd,knak, hane111 az 
Uennlartó llslósárnsk la Urokat okoz. D.· 
a aazdAknak okez.ot~ Urok mellett 11 áll 11 n: 
ls 1 város la rnvldac'get sze11ved, mert ele·-

. ml Ur folylAn leirt sliileikat él pótadókal v~
ull el. 
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Amil tehát eddig a patakrend~zlls ha
:ugatásával elmulasztoltak, ad most már 
,ür~&Gaea pótolni kell. lnséamunkával ez a 
kt-rdtis klnnyen mrgoldható s annál is in
kább Indokolt, merl nemcsak a tel. ins~le
sek nyernek ezáltal ellátást, hane~t~ eun~k 
ettenébeo bizonyes mérva rnunka elv~gzése 
ts törtllalk, ami ei&Oborl>an a köznek erd~ke .... 

Fellebltezéa a IZHzf6zde o,yébu. 
A klssztszf6zde sersa, mióta kiment a város 
kezel6&éb01, bizonytalansáRban van. Mint 
ismeretes, a városi közayűlés nagy harc 
után szótöbb&íliKel H jdu Dasö javára ki- l 
vánta a flzdtjog IRegadását Pampuk józsef 
és BogdAay Józs1 f képviselötes tUltil tagok 
enn határozatot megfellebbezték éa kérik 
hoay Vértes Jakab kezébt adja a pénzügy: 
mlnlszter a joaot, mert ez a KYÖDMYöbi szö
lölermell 11zdák érdekelnek jolban rne1- : 
fdel. 

Az lirvaazék clp6secélyei. Az iiÚn 
a téli setélytzés a városnál kibővül az ár
vaszéki tartalékalapbél mintcry 450 11en1" 
kt"lalásAval, Eaen ö>azeaart 80-90 el11mi 
iskolás gyermeknek késtitlelnek c1pöt, Ilely
bell lparoaokkal, mé;{ a karAcsunyi ü •nepek 
el61t és 1•edig elsősoriJan azoknak. akik ti 
pöhlány mlatt nem látogathatják az iskolát. 

TANOGY, NÉPNEVELÉSi 
Itt ~antort is vdlaaztana~ 

A Hl• húa6cl' káatorválautáa aa el
ID•It k ... ca •n lépéaacl el6bbre jtdett . .E 
aapoa •olt •KY•aia a káotorpreba a Szcat 
Fcrcacrcacl te~ap!e•ábaa. 

A Yároa katc:-likus kcpvisel6i teljes 
aalabaa aeaicleatek, dc a ltiv6k 'tomeac ! 
telj ... a meiltOitOttc a templomet, j 

A ,rcUtáa mcajclcat jelöltek k6zül ha
muoua mea Ji ejti a város ktpvhcl6tcstt- l 
, ... a Yllaulá•t. l 

BD Uvea joaí fdfocá• kOvctkcattbea j 
........ a konélcmtuybe, •c a tajtoba ill 
INknit u a téves álláspont ts atzct, hoay 
aú meJtOrtéat a Jelöita 

1 Saalay Lajoa earl fösaékcacrvhází or
IOailt& réutvételivel miköclö biaillllal - j 

aclyaek t&Jd&l voltak, IDiat 11alr.crt6k, .Er
••• Ti•aclar fcUaaaaaté éa Rcisa Jakab ta· l 
Dál - csak •élcmtayca6 aacrvktnt müköd
tck, aetfclolttk éa kivllantották a lccjgb-, 
kkat á aekct hclyeaték. 

A jc16lta a válaaat6 közeyülts által 1 

k•~•••••d6 laijclöl6 vái&J&tmány altat törté-~ 
aik ••Jel mea . .Elibe a kijclo:6 v.ilautmany
ba aa elaokl6 ,olráriDcatcr ktt taeot kinc- l 
Yes, a k•p•lael6teatülct pedia két taegt vá- · 
lalat. Ela6ke a v.ilaa&t6 kc!pvi~ei61Niületbeo 
clalkl6 polalrmeatcr ••lJ helyettese. 

Bsoa klje1616 válautmány által jelölt 
pálylaókra törtéaik aaut.áa a szavuas. 

A klatorpróba vc!lcméaycs6 uakbizott
•ára Jt•llor Aatal, Kopaaa Aurtl, Pataay 
]&aOI •• SacathciJ'l Hoaváth Istvia pályá
lékat ajáaletta, míat a pályáaók kozül krp
&cttl'tlk a lr.epc11é1ikaél foava aervá
laaatásra 4rdemeaekct. .E aérv pályáaó tc
kiatea•o teUt olyaaokaak, alr.ik a kijcl616 
v&laaatmlay elott 11 flayclcm Ile foaaalr. d· 
teta! •• jelllálk kitHII&Ica, 

MÁ TRA VIDtKI Hlltl.AP 

Ma városuokbo&a mlncleokit c:aak a 
káatorkc!r.c!a c!rclckel, mla.caki c:aak errfl 
bea&SI. Folyaak a mecbeaa•"•ek, találratá
•ok A Szeat Bertalao enháak011•r - fela6 ' 
plébánia - ká .toráoak uemélyc!rc a tlllll-~ 
~e~ kialakulln~k tekiachctö : IJÖB&J6al pá-
1Yil%ót kivan a többsc!r meaválautaai. 1 

Penteken megtartolt •rtckczlctea u 
al16 résa Szcothei,yi Horváth Iatváa mea
válautoisa mcllett nyilatkozott. 

leen sok vároai ktpvisel6 á!lobpootja 
~~,' lloay a felsö c!s alsó rtaz lr:c!pvisel6 tar 
Jaroalr., az általuk megvalautaaí kiváat k.áa
tor meaválasztasát klksöaöaen t.imoaatoiok l 
kell. 

En lc!ayeees l 
Szcovc.tlvek és indulatok ac!lkül kell a 

válautasi eljárásban rrut vcoai. 

•••• 
Szlvelrdlaták előadása. A alöarvo

•i k6zp. áll. cl. lakela Szt. Mare t c!a Szcnt l 
Pálról aevezc.U uiv&árda csoportja dec:. J7-éo, 
vasárnap citiután 4 órakor müaoros clöaá.ist l 
tart. - Miadenki, ki a lanüeynek baratia, J 

nc!ue mea elllad.isukat Sdp c!s jó müsora: l 
lilekvldámitó, ' 

l 

UJDONSÁGOK 
Halález!1. M é 1 y r é s z v é t t e 1 

közöljül!;, hog., OrófcsiB; Béla 

máv föintézö szerdan Buda
pesten rovid szenvedés utan 

elhunyt. A gyongyösi fögim

nazium elvegzese után az ál· 

lamvasutal!; szolgálatába ál
lott, ahol hamarosan az ü z

letvezetöséghez, központi 

szalgálatra osztottak be. -
Mint föhaanacy a háboruban 

több kitüntetést szerzett. 
A Vasutasok énel; és zene e

gyesületenek ü";yvezet6 al· 
igazgatója volt. Temetésén 

Ho:nonnay Lajos igazgatóhe
lyettes az Egyesület, Sza

kall lmre osztályfönök pedig 

kartársai nevében buosúztat· 
ta el a megboldogul tat. 

Still<lr Kalmao igazgató, Já
EY Károly m. kir. rendörfel-
ügyelö és Smóling Laszló s6-

gorukat gyaszolják az el· 

hunyt ban. 

Emericana. K<ddow, e hó 12-•'n tar
tulla az Emericana d<cemher hav1 r~ndc5 
~)ülését. A II}Üit'sen dr. Urban.liuattá' e11ti l 
JOKtanár tartoll tdrlall as . ~löallá~l áll <li, 
hugy 111ily1nnek kell l,nni a m;.i ~atu.i~ub l 
férfiu nak. Na ll)' O • érdeke~ en, kl\· á ló sz( nuk1 l 
kt'IZSéjlllei é11 ráltrllleltséKI!d il lltlo:óii\UIIll·l 
állitulla e1ö1érlle: mil}enl.ek ntm kr11 ltnl:i, A tél első sérliltje. Cs:itörtö
A nemleglis me11rajzolásából ál.li!ull• h<~l!ga l kön ddelölt Hubner Andrasne a pia• 
hít elé a katullkus f<rfl ma ~~~' Kkiváuhat.J CúD a hotól taKart jegre lepett. A kar-
rnagatarrádnak uab .. tyait. - A IIYliléaeo . · .. -
c:lhalar ták h ká -. . Jan levo kosar m1att elvesztelle egyen• 

OZ , OllY 8 iZO lOB .1!\'1 láDCU• . 
telyt e hó 13-aa tartják meg, _ januar hó sulyat ts ctv•godotl. A körülallok az 
tl:Ö szumLoilt,in azukta tartaui évek óta az egyik közeli ü..:tclbe vitték, majd ér
E.utrio.:anil ruulatsá11ár, must iiZ<-nban u a tesiletlék a mentöke1, kik elsö segély• 
nap a.1. lpartlhtüld half}'ollláuyus o.pjára: ben rtszesitelltk. A korhazba szalli• 
VllktreliZtre esik. Et ukiJ(JI a lar.aug m111- t.asa utan megaliapitottak, hogy joltb 
d,·nkur leK~ikerliittbb é> leKnépuseiJb mu · also labszuat torre. 
latsá11át egy héltd későbbre balautullák. 

Karácaenyi vliaár a Kulturházban 
E~ész ku\lliiábra va ó a1·Y•11 vao (elhblnwz-· 
'a a 1\ul•u· hát kUIOntermét•e•l karác~u.;} i 
JAto'ko~hól, ho11y mind~nkl ho:uájulh .. sson l 
uks • és sLE'p, a b1rálarut mlnden Irányhan 
~1allo bj&udeklárK} hoz. I<OIIlnObtn ll épek a l 
a na ey gond d l ö >H ·a.Hull bilban:ot,ák, -
lótt'kl>ny keztk l!óuapo~l•D il ltelgoll3k az 
BllYaK össnállilásá1•, hoiiY munltájok~al c:IÖ· 
mozdit~ák a jótekonyd1 ldki öröme1t. 

Aki ulcsóR szépet akar vá,árulni, 11 

ne mulassza "' 8 vádr megtekia•t!bét. 

SPORT 
Korcsolyázá1. Az o v n éves Gyllng) lhi 

Knrcsoolyá1ll E11ye~O'el nagy Jt'l(pály~ján ek
vel, l!let f,olyi•. A kivAidan kezelt. tO<IIrslma 
jj!Jll'n e téli spor! rajun(lf)l ma már vig zene
Slll 111ellett szóra~oznak. Ez IJtyebülel •e· 
ze ösége, dr. Hu11ay Péter d nO~ kel az élén, 
mlnd~nt el köv• r, ho,.y a r"rl t gyesOlet tag
jai, olcsó ldct~yjegy mellell, otthunosan érez.-,1 
z,lk magukat. A vezef.'l~t'g a f·atalság kiván
dgdnak tl'lt - áldozatok dron ls - ~lelfl't. 
amikor állandó zenevl'l szórakor.l•tja a kor
csolyllzókat. A d~cemberl köz&yU!és Schóber 
Károlyt alelullkké, dr. Sebestyén Tibort pr
dl& 11ántvlnadlónak viiasztolta Dll'lf. 

A Mátraegylet előadása. Htt
fön, december 18-an a Matraegylet 

masodik elöad.ts.at rendezi az Apolló 

Mozgoban. 

Megnyilnak a népkonyhák. A 
iZl'll'nyügyi bizollsag 14 en tartott ü
luen clhatarozta, hogy a varos két 

népkony h•jaban huszonegyedikétől 

kezdve a munkaképt.!len szegenyelr 

részére, ervel6re korlátozott szamb.an 
ebedet adar. A szegény iskolas gyer• 

mekek tejelrete~~ret a karac:;onyi azün

idö utan kezdik meg. 

A "Honsz" gyöngyösi csoport
jának karácson~l akcloja. A szepr. 
10 i zasz,ószcnrelés jovedelmtböl a ta· 
mog.alasra szoruló lagjai közöli kioszt 

a csoport vez.etödge 25 par gyermek· 
cipöl, 110 kg zsírt, 110 kg husl, 220 
k r lisztet. 

--·-· 
FelkérjOk aaoa t. cl6fiact6iaket, alr.ilr. 

el6filctéal •ijaikkal hátrálc!kbao •aaoak, u 
611Clel aicl6llll llivcakecljcack llckülclcal. 

Kiaclóltlva tal, 
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A Kultur nyomda árban~ kiállitásban egyaránt 
VEZET! VEZET! i 

-----------~-----~~2~·~ .. ,---------------·--------
46451/1933 

Meghivás 
A város polgárrn~slert!nek, Gy!lni,YIIS. 

A• idei liUbHII •i Játéknak ors;jgosan 
é.; u r11~sz m~~yar saj:é ,1:ral e~yöntdOen 

tlismeil !1 IlY s 1,, r:' re va'ó t,·ki,.tcltd a 11, 

kir. v~rns dh~lárnd :, hogy ~ll .ndós•t.a a l 
szabaJI~ri Jál~kuka l 1 j&vört! is a lft31<)"11 
irothlo·n lel(na2yobb remekmOvét az "Ember 
tral(édiA:ál• adja ell\, A Sz~l(rdl SzahaJiki 
jalékok 1934 aug. 4-,•n l-.<!1dlll.ln~k és 5, 6, 
ll, 12, 13, esetleg 14, 15, "·ig tarl~nak.-

Mt~Ön a szabadtéri játék<'lkra Puh ér· 
mester urat és Po 1 1(~rm<'sl· r ur últ:ln a1 egi'~>. 
várLIS közlnsé11ét tisztelell~l mr(hivnl már 
mtlsl szer~ncs~m van, lcl(yen szah;.d f~ kt'r
nem a Pc~l;:ármcsll'r u•at, ho ~y v •rosánat
ktzöns~g~ fi~:y.-lm~l a SLI'Jiedl S. • badtéri 
J~tt!kokra ul vélyes met~;hi ásemwal eg) 011 
felhivni az;Jveskedfék, 

SzeKed, 1933 nov. 18. 

w=. 

0 va.hatallan po'a4irmrsler h 
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HIRDETÉSEINKNEK 

~ ~ .. 
· AVEZETEK 
. ~~Tlt>a 

·~9"t!\ ~4 

~·· 
, t 

J LETVESZEL IE§ 

8.itorkodmn a nal(v~rdemt'\ közr.·,s(·l!', vArMOk és kllz· 
sé~eek figyeimét ü z e m e m h r n készll 1c5 m·ndennema 

felirati táblákra 
és rendklvll elcsó l'lfYS"I(árc.ira fdhlvni - Táblékat 
b;irmilyen formában és m"relhen, l'armely s'övrt~;Jiel 

kéSLilrk s olcs•\ llra1:\nlattal szo'11á!ok. 

Táblálm t:ls ire:1dU horganyöntvénybOI -
elpusz.tlthaht an és lzléses kivltelben ké

szUlnek. 

FEHÉR SÁNDOR 
o- llevesmegyel elmtábla és fémiru llntUde -11 

G Y Ö N O Y ÖS, 
V :l:!•\ F••r• n,· n 5 Válló Ferenc 11. 5 

··-------~--1111·····1·1-
--~---~~KÖNYVEIT 

u. rn imakö''''"~i·, f lt'h~s mt'\
v.-ft, foly<•ir!tait, tankllnyvt•it •th. 
jó és 11/csó munkdirdl k·~zismert 

MÓCZER GYULA 
klJnyvkötó (Kossulh Lajos-u. 11/2) 
28 eve fennálló, modernlil IIN~n
- dl'· ell kllnyvkllt•"•mllterm~hen-

~IFFn~(§l· ~ 

~ Moziszalvény 

~ 
Ezen szelvér•y lalajdr.noEa, min 
a Mátra~ldt!kl Hirlap elllllzetöje, 
JOgosuli folyó hti 19-.. 4s 20-án 
bármely ellladasra 2 darab irtyet 

i1ényhevenni. 

csak az KÖTTESSE BE ~ Páholy IO,feutartottiO, ~ 
A R A 11 --~---~-- zsUllye 40, zirtK~k 31, tAmiás, ~ 

kOrszék 10 fill 11 1• l' s 1•• fiZESSEN ELÖ LAPUNKRA l Elöad4is fél 1 41 9 órakor. 

n u -11·-~·-·· IID liénybe Vtlte111 IID 
E R E D- A ...::::::. "::.a:.~·-:::!%";:;·- lm :~ __ : __ :·~·: .. :~~~~:,:· __ ,:: IID 
M~NYE Ir i ·l~l,-~'-'""]~[~~-l:aG 

LAPUNKBAN HIRDESSENI szendclós l Szenzlcl6•1 

~=====~·-=-· =· -=-=-==::::::. A világ nyolcadik c1odája 
H611apoa azeba. A& Orcay kaslfly- ~ K l N G K ··o N Q 

:~!.~::~,:~~;:~.::'."~:;:,:::.;.::;~ ~ o- l!dru Wolm '"' "'""' '""' J•m" c,.,,..,. •• R•lh "'" -• ~ 
Eladó falusi kuri~. -E~: ~ szo!>ás ~ Fényes kisérő míisor ~ 

lakbból és szOkst'~ees rnellékhelylst'gekhlll ~ 
élló url lakés Atkár köaség központJéban l Decem~er 19 és 20-én 
2400 négynöaöle11 htlklekkel. Istállóva t, ko- lt1 
CliÍIZinnel, méhessd, kinhll hrl~~z lakéssal /Al Okvetlenill nézze meg l 
h RIKY hnrplnchel, pr.'sházzal eladó. tr- !ZI 
d~klii•lni l~h~t lllv. Ruro~< Latt·snt'nál Nagy- f[j1 CSÁSZÁRI UDVAR ~ 
ri!Je (l(.nzst'&hál ) L!!J . 
TERi:EsSzF= LAPUNKA1'l [!] Fénye• kisérő mfisor 
............ ,1 .................... . 

AMATÖR FÉNYKÉPÉSZEK! SUGÁR·t DOLGOZTASSATOK! -·---------···-----····j···j·-····l······r:· 
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