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MÁ TRA VI DÉK l HIRLAP 
Tdnadalml, sztpiradalmi, tanDaJ-népnavalési, iparBaJi á gazdaségi hatiiBp. -- Mag)alanik mindBn hétBn, szombatan 

lzerkeszt6s~r6s kiadóhivatal: 
Gy6a1J61, W acbott Sáador•utca 
~·· u•m, bov• a lap 11ellcmi ré
u•rc •oaatkozó k6zleméayek, clö
filctnek,laúdct••t dijak küldcadók 

KAPHATÓ MINDEN DOHÁNYTÓZSDÉBEN ~· * * * El6flzet~sl érak: 
Egész évre 8•- pengö, félévre o!•-

FELELÖS SZERKESZTÖ ÉS KIADÓ : peogö. Egves s&am ára 16 fillér. 
Hirdetési díjak el ó re liutendólr, l 

DR, KOSSA LAJOS ÜGYVÉD - Nyilttér soronkint 1·- pcngó 
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EGYSÉGESEN ! 
A háboru és a forr•dalmat kö

vetO nehéz rudasági hely2ctbcn nem 
volt volt ccyetlen egy tir .. dalmi osz
tily scm, mclyct nem érintell volna 
a razdaaági hclyut. Az egész viiagoa l 
végirsöpr6, az clhelyezkedést és meR'
jlhctcst bizonytalanna tcvö gazd 1sagi 
válság, alól nem vonhatta ki magat l 
Icm a földmüvcs, sem az iparos, sem 
pcdir a középosztály. Ezeknek soru, l 

l 

nemcsak latszólag, dc ténylegcsen is l 
összcfücc. mcrt kereseti lchetö11égük 
az ccymasra utaltu&ból ered. A kö
zéposztálynak csak akkor van biztos 
jövedelme él megé:hetcse, h1 a föld
míves- és iparesoszlaly terményeit és 
termékcit értékesiteni tudja úgy és ak
ként, hogy köztartozásainak rendesen 
és pontosan cleret teve, a fennmaradó 
öaszcgb61 - anélkül, hogy tökegyüj 
téarc számolna -a nemzet gazdasagi 
vérkerinrésébe fölöslegevel hozzájarul. 

Az általános, mindenre kilerjedö 
razcasági válságon kivül mlr egy 
nacy betccségc van a földmüves és 
iparososztalynak, hogy nem tud ösz. 
szetartant nem tudja egymast meger
teni, nem tud közös érdekért bucol
ni és küzdeni, akként, hogy a saját 
egyéni érdekét a közérdeknek al.iren
delvc, cuk azt tarlja szem clött, hory 
egy egesz ositaly boldoguJj sa a többi 
eisztályéra is ryógyitólag hat ki és vig
eredményben az eresz nemzet felvira
gozAsához vezet. 

Ez a két erős és a nemzet fenn
maradasának biztos két oszlopa eeyc
aül•tckbe és testületclebe tömörül, sót 
törvényes keretek közölt folytatja élc
tét, a belső élet azonban nem az a 
zavartalan, békés és mecért6 élet, mely 
alkalmas lenne arra, hocy belöle a 
nemzeti érclekeket szolgal6 eredmények 
fakadjanak. Számtalan esetet tudunk, 
amikor a ryOnryOsi iparoaaink kO
lOU azcmdyi és ervcni érdekek miatt 
azéthuzás keletkezett, amelynek acnki 
ICm látta hasznát, dc annál narvobb 

kárát a közérdek, amelyet élére a sze
mélyi kérdések miatt állítottak. 

Meg kell érteni népünknek, OliZ

talyra való tekintet nélkül, hogy össze· 
tartas és egységes gon~olat nélkül 
eredményeket elérni nem lehet, be kell 
Iátnick azt, hogy nem engedhetjük 
meg magunknak azt a fényűzést, hogy 
a mai viszonyok mellett szét tagozód
va haladJunk a v.tgsö cel : a magyar 
fellamadas felé. 

A magyar történelem lapjai be
szedesen !IZólnak azokról az idökrel, 
amikor a magyar nem tudta megér-l 
teni magyar testvircit s "mint oldott 
kéve, széthult nemzetünk". 

Iskolapéldaja - elemibe tanitjak 
- az ósszeltotött tizenkét palca erejét, 
eltörhelctlenitgét és c'ienalló képessé· l 
get, amig az cgystgbe 11ölése ép és l 
séri ellen, de egyenként és k ü:ön-kü
lön, a legkisebb cs leggyengébb gyer
mekkéz is össze tudja tördcini az elö
zöleg még az erőnek ellentálló, egy. 
ségbe foglalt tömeget. 

Ezt az iskolapéldat mir:denki ös
meri, mindenki a szaján hQI'dja, pél· 
dalódzik vele, de amikor a nakoriat
ban alkalma7Dí kell, ami11or értelmet 
és tanuisagat Ic kell vonni, hogy ab
ból a ne-nzetnck diadalrr.as haszna le
gyen, akkor mindenki elfelej i a pél
pat és annak alkalmazását. 

Egy varosnak gondolkodását, i· 
ranyát' összetartasát, egységbeforráiit 
az orazag érdekében azért kell· meg
valósítani, mcrt a városok és falvak 
összesére adja az egész macyar nem
zetet. Ma az crbz nemzetnek ecy cél
nak kell: a szeme elött lebeeni : osztat
lanul, híven és kitartással munkálkod
ai a Jobb Jövőért, dolcozni Nacyma• 
gyarorszirert. 

A haború, az azt lrövct6 forra
dalom ll a mintlcnt clpusztit6 tüz 
után, varosunk lak6i már uJiáépitctték 
a romokat, icaz marvar lélekkel és 
szivvcl, türelemmel várnak a jobb Jö· 

v ö re, de meg kell érteniök, hogy e.:y
dgesen kell haladni a kitüzött cél felé, 
mcrt ecységben vau az erö, az az erö, 
amely nélkül • fellámadásra varni 
nem lehet. 

Az élet kü!önbözö megnyilatko
Zásaiban, az izzó magyu hazaszeretet 
tünik ki ntpünkntJ, nem csak ajkán, 
de lelkének legelrejtettebb gondolata· 
ban, szivtnek minden dobbanasában 
ott él a vágy, az óhaj a Karpalok ma
gas bérceí, az Adria kikeszöld ten
gere irin•, a Bánát kalasztringató sik
saga utan ts mi hisszük, hogy e vagy 
és óhaj tettek ben tényezö lesz akkor 
is, amikor félre kell tenni minden mel
l•kgondolatot és tömörülni kell a nagy 
célért : erységesen. 

Ff\LÓCDERES 
Mint a gyerdnek a sz~p üvejfgyöngy 

játék, éppen Úl(y volt neklink is átadva u 
ide~enforgalmi eszm~. - örü,rür.k is neki 
éppen úgy. 

Nern hiába örllltünk, megérkezett, be· 
j ö t összes ~övetkezmi'nyl!i. el. 

jóval és ros~ zal l ! 
Nag~ on jó, ho~o~y Hé p vidaUnknek hi

r~ terjed, mé.( jo lb, hlli(Y nagy össLegek 
fJrognak, csinos summ.•kat hag~nak nálunk. 

Rossz, hul!y nem tudjuk ökel kellően 

ellátni: 
sem kllzlekedé~i alkalmatosságl{al. 
sem meKfddő vezetőkkeL 

Nincs megszervezve az idegenek fo
gadása és utbai~eazitása. 

Lártuk a napokl:oan, mikor a főtéren 

egy csoport turista kérde2.ősködöt, hogy 
merre talAlja a Mávas-r - - egy kelletlen 
válli ándité& volt a válasz. 

Ez: a városhan ! 
Mikor fogja belátni minden gyöngyösi 

hogy az Idegenek vendégek, azokn<•k meg~ 
kUiönbölletett udvariasság és előzékenystl( 

.duki•• ~~ jár?! 
••• 

Nagyszámu kiránduló Ursasá11 - vo:
tak vagy hetvenen - Mátrafor~dre érkezve, 
a világ négy lája lelé forogtak, nem tudva, 
hOIIY : .mil most ?"l 

Akkorka idegenvez:ető sem volt, m:nt 
a mesebeli Hüvelyk Matyi. 

Igaz, hogy mlnden út az erdőbe vezell 
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awnban, 111erjU~ ál!ltani, hogy aligha kolte
n~ttek a drág,, vasutra csak az~rt, ho11y a 
Kumári kilátó le11yen egyetlen tapasztalatuk 
a ~zép Mátrából. 

M kor gondos~odnak arról, hogy az 
i·legen n~ vaktdba induljon megismerni azt, 
ami. - kel.ö Ú!l1aigazitás mellell -jobban 
me&lalál. 

Ez M.ítrafüreden. 
....... 

Egy .e:temetdt program" loutos pontja 
volt a váro.i ideaenfor~altl'i iroda. 

Mel( is van ! A városi van meg : ! 
Ue ,·sak mi lu<ljuk, meg azok, a~ik a 

\'árosi töerdészi hlvat~ltlev~iül<kcl felk~resik. 

MA TRAVIDé:KI HIRLAP 1933 lunlus 17 

MátrbfUreden hiába keresik, mert nincs l fakadt irazi fohhz meghallgaiAira ta-
ls kiifl•a, hogy hol van. li.l. Legyen bár hivő, vagy hitetlen, 

Ama bizonyos Iroda feladata nem c:su- ki elmegy e szobor elc~Ut, kell, hogy 
pán a lakás- és ellátáskereslik levélbeli fel- megemelje a kalapját 1 ha csak pa• 
vllágltása, hanem a helyi útbalgazltás ls -
ehhez pedla az kell, hogy magához az iro- rányi erzés is van benne, legalább a 
dához legyen útba:rányilva. gyermeki szeretet, a szalök 1mltkc 

A hivatal vasárnapi .tnspekclójaM sem iranli kegyelet e hirdetője elölt kell, 
utolsó eszköu a hivatal hathatós mDködé- hogy legalább egy pillanatra magába 
sének. szálljon. A Mariiicska szobor fennál

Ez, vasárnapi h!vatal kell, hoay lrgyen, Jásának harmincadik évében megtar
akkor j~nnek idt•genek, -'- tájékozatlanok - tott fenti ünnepélyességben rbztvevök 

tömegesen. ira nt lehAt ez ok ból is hálával adózunk. 
Maga az utjdzés nem el~g. 

At iroda mostui rniiködése sem. -••: -- .. _ 

-----·--·-----"'-"'-·· ---------- MEGYEI ÉS VÁROSI 

Az Emericána Thycia jubileuma 
F. h;, ll-én .vlá,f.Jfüreden tartotta ' 

a Thieia Corporáció Záró ülését, mely i 
alkalommal ünnepelyes keretek kötött 
10 éves müködeseröl is beszámolt. 

Az ünnepély a M.iri:ícsKa szobor

n~l tartott t .t bori ~z t misevel kezd ö- / 
dolt, melyet P. Hermann Hermenegild 
custos p·ovinciális c.: .:br. i•. A szent

mise alatt az egri sz •. nt Ktara feren

c~s Vl."~yeskar és a he.j•beli kalolii1u~ . 
do~lard.t szebbn:J szebb eneksz.am·nal 1 

emelte az a hirai ol. 

Szenlmise végtZiével P. Hermann 
Hermenl."gdd cusros provincialis tartal
mas szcp b~szedben méltal!a az Eme· 

rtcanas sze1lc:m kanservaló és alkotó 1 

erejet. Majd az lvanits nyaraló terra

szan S!illcr Kalmán a corporátió pri

ori~ ünnepi beszéd keretében adta el0 

bestamoioJat : Sz•zon fe:üli, Isten- és 
Hazas;:erc:tc:· ben 1 ü n d ö i, l ö értekezést, 

s :azon felü i nemes és szocialis érzés
tól athd!Oit terveket, ter.yeket fe:öJeJö 

jegyzökönyvd mutat be, me!y tarta!- Í 

mazza, illetve u.u'alja .lZ irányt, melyet i 
az Emericana kov.:t. E tények egyike i 
10.000 pengön f.:.üli összegheu jelöli · 
mrg ut a segtlyt, arúeilyel a corpo

r.itío a szegény egyetemi haliratök tá• 

magatasahoz hozujarult, sumban ki 

nem fejezhetö azon érték, mel} et szel

km i. !el.d téren lsten és a Haza javara 1 

l 
mun ,, l< az Ea•ericana. S í11er Kalm.in 1 

r-c:sLJrno1oja nyíivános szrrl."p'éstnek ! 

1egs1ke< ül:ebbjei ke zé sorozh.1to, sit< e ·l 
rültc:bb,,ek azonb.;n mégis tiüves pri- i 
un mü ~öd!se m<Jndhato. Csendben, j 

de ló. hetetlen kitar! ássa! összehozlll 
1 a K.t.d<{us íntelligenciat s velük nem 

k ile e pondtralt, de befdé, több mint 

ot ven Stl'l~eny dia~ ot segitett diplu

mo\hoz, Kóztl.iK n~hanyat ken·yérhez 

h, nem kér:e trte cserébe leln ü~et, mint 

lellei< a .nultoan egyes körök, hanem 1 
:·nut.•t a n~:,ik az hten•, mint végc~lt! 
s a cson~ a Haz~t, mely szivben éi Ic- 1 

lekben f~rfiakra, - a Haz!H!rt s nem 

az ínternacioná:éert élő férfiakra vár. : 

S . ,L t t l .. .. .. - l O,f szo::p, ar .s mas c:s gyonyoru ' 

beszéd hangzott el a diszgyü!és, majd 
az azt kövelő társasebéd alatt, mely 

tartalmúból ma is fülünkbe cseng

Dr. So:nogyi mcmen!(:ja: "cuk az! 
EmL"cic.1n.is sze::lem, a kato!ikus esz- l 

l 
me a jövö fund.amen U:lta, ezért ta-: 
!alja benne egyedüli e'leonség,•t a rom· 

bo:as szellemr, vigyazzanak és ne ali. 

janak be feiyvertarsaknak a pretes
tans l:stvtreink, mert ha egyliiter vé

gezni tudna velünk az alvíl.ag, ök egy 1 

percig sem tudnanak velüil: szemben· 

megallani, utanr.unk pedig ök követ
keznének". 

Az ünnepélyen a kötponti kik ül. 

döttekeon kiv ll az egri Emeric.inások 
voltak szt!p szammal képviselve, kik 

az ünnepély bensös"gesebbé téle'e vé
gett magukkal hozták a szent Klara 

vegyeskarl is. Ezen kar diszére váll 
vezett jének, Kobor képezdei tanar, kar

me~otrrnek. Ugy a szentmistn mint az 
eb t! d a~ att előadott eneksza moknál mes

teri ihlettl!'ége, mellyel vezette kara•, 
szin!e a hallgatókra is átragadt. A szt!p 

öss<hang, a kílünö vezetés, a gyönyö

rü hanganyag enütt, egy szikra, egy 
fénysav volt, mely meg csillog! lila az 

e111berben a löns~gest, a halihatatlant, l 
a Ie:ket. Ha r.em lattuk volna a kart, 
dZ énekeseket, akik olyanok mint mi, 

azt hitte volna az ember, hogy az tg

ből jön a szép " Öh Salutaris hostia" 
himnusz. 

A gyöngyösi kato!ikus énekkar 
nerepJése is kedves, felemelö volt, 
irántuk is a hala érzetét hoztuk el szi· 

v ünk be, különösen ha tekintetbe vesz· 

sz ük, hogy ez évben harmincadik ev
fordulója van a Mbiácska szobor 

felallitasanak. Harminc éve hirdeti e 

hely a gyermeki szeretct h ·halál 1 hir· l 
deti huminc lv óta, hoCY • lélekből 

HIREK 
Dz uzsora BIIBni rende!~ezesakrll t4j6-

hoztat4s 
Most, hogy a mezÖ~!Udaság nehéz nap

jait éli .!s ~zurultságáb~n ugy a gazda, mint 
a 111Unk4s könnyebt•en ~ iuzsur;il ható, jónak 
lá.ta a löldmive:é-!l~:yi m•niszter felhivni a 
m ~z•'igaLdao;i\ggal foglalkozók figyeimét az 
u .. surat·.;rv~ny haiályban lévő rendelkezései
ro:. Al uzsuráról az 1932. évi VI. tc. szól. 
T('rjeddn1<'s vu!td miall nem közölhetjUk, 
~sak megt·mlnjük. hogy egy kis káté! állit
lalu:t ö~H~ rend~icléh,·z a miniszter, amely 
a ható.ag"knál kapható. Ez kérdés és fele
let.-k alakJában ad felvilágosilást Ugyam·sak 
f,·;h:vta a nniiszter a figyelmet a törvényes 
i><~llldlr<ll ~z<.iló 5610/1931 M. E. és a korcs
tt•ában kiswlgáltatoll szcszesitalok árának 
tliróilal( m -'K nem itélhetös•. g ére vonatk1 zó 
122400/1930 B. M. sz. r~ndeletére. 

Adómérséklés. A né11ynél több gyer
mekes a•:ózóknak a rénzllgymiuiszter -
527COli 933 sz. rendeld~ vel <>dón.érséklé~t 
állap:tull "ea. ame y l év elejétől számit. 

A tej forgalmiinak szabályozaisa. A föld
m.v,:,·.u~y~ miniszttr 66900/193:i sz. rende
lete a I~J és tejtcrmékd1 l rgalomba hozata• 
talál bonyolult korlátukhoz köil a .zárt te
rll elen", mdy alatt Bud d pest székesfővárost 
és környékét kl'll érteni. IJe a tejet csak 
ar~képpel ellátuti tejszállitásl igazolvánnyal 
leh•l bevin11i s a tej utá11 árkiegészltő járu
l~k és tejellenőrzési diJ fizetendö. 

A t6rsadalomblztoslt4sl rendelke
zések mtdositása. Az Országos Társada
IJmhiztu~itu Intezet biztositásra kötelezett 
tagjaina~ illényjugosultsál(a több tekintetben 
nwgs<oril.ibt nyert a 6000/1933 M. E. sz. 
rendelet folytán. Igy a táppénz a naplbér 
átlag GO százaléka hdyt11 50 százaléko11 lesz. 
- A KYÓ(Iyá~1atl aewédetzkOzOk egy részét 
meg kell f zetnl. Az Uzeml baiueteilátás la 
körUlményeaebtt, több feltételtől fllg~tő• -
Ugyanigy klegéultéseket tartalmaz a rende· 
let az özveJ!ystlgl és rokkantsági blztosltásra 
nézve - A késedelmi póilék tekintetében 
kedvezményt hoz a rendelet, amennyiben az 
eddigi h wt 2 százalékot 0· 75 százaiékra csOk• 
kenti, azonban ez havonként tllkésltendő. 

····~~~~~~~~~~~--···· 
Terjessze lapunkat. 
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_.J_g~33~·~iu~n~h~,s~I~O~----------------------~M~Á~T!R~A~V~IDÉ~K~I~H~UR~L~A~P-----------------------------~3~ 
Ke ~vezmény a mezGcazdAknak. A 

kormány a me&ögazdasá~t rn··gsegit~se érde
kében a jövő gazdasAgi évre ls érvényben 
tartja a gabnn•ierntt. a t•ol~ttát, melynek J 
P értéke kizérdlag a gatdát U: eli, Bérlet ese
t6a feles lehel Továhb.i elengedi a földadót 
a 116 pengG kalaszieri jövedelmet egy köz
lég határáhan mrg nem haladó f·'•ldblrtok 
után,. a szGiöblrlok után padig elengt>dl a 
tilziaJövedelemre tekinlet néi~QI, - A köz
munkaszol~ráltctlásnál ls kedvezmény vau. A 
közmezögazdasági kamatterhek csökkentése 
érdekéhen pedig térittist engedélvez a 4300/ 
M. E. UIJ3 sz. rendeltnek megf~lelőleg. 
~·~~~~~~~~~ - __ .... 
Ipar-· Ga~daság 

Egy levél 
Vá~. 1933 ;unius ll. 

Mátra•.idékl tllrlajl tekint. Szerkestllstlgének 

Gyöngyös. 
A f. hó 9-én Gyilngyö;ön mrglarloll l 

versenylárgyaláson, a Hanisz Imre tér, va
l•mlnt Király ucca, Rűzsa ucca és Szent : 
Berllllan ucca beton al~pjának és aszfalt- 1 

burkolatának javitására, il:etve a,zfallburJ.o- 1 

lalának me~rujllásáJa beérkezell ajánlatok a 1 

klirási mUveletek betartásával P 86 OOO és 
P 63.000 közölt mozugtak hilelrnüvelcttcL l 

A kiJrási mUvdetektöl eiléröen cé~;Unk 
ls megpályázta a fenti utcák burkolatát a 
azabadalmazott "váci aszfalt•-t.,l é11 ajánla- l 
tunk végösszege 55.032 P. ugyhogy a le~:
olcsób .... aJánlat a m1 ajánlatunknil 14 5 ~za
zalékkal drágább, mint a "váci aszfalt"-:•<1 
való burkolásnál. Ebb.:n az összegben az 
aszfalt munka P 32 720 szerepet és a hát
rákk betonmunka, mig a legole óbo kiirás 
szerintl munkánál az aszfahmunka P 43 400 
vagyis kereken az aszf .. ltmunka a legolcsot>~ 
ajánlatnál ls egy harmadrésszel töbo~ kerül, 
mlnt a .,váci aszfalt"·laJ való elilészitésnél. 

T~kiateltd arra hogy Gyöngyös város 
közön•ége előtt Ismeretlen burkolatról van 
azó, jótállási köldez~tlségUnk, t, mct y 6 ~vre 
szól, azzal szlgorltottuk, hugy vátlalali ösz
IZl'gUnk fele, illetve az aszfallmunkáért járó 
összeg fele l év mulva, negyede 2 év mu:
va és negyede 3 év mu:va fizetendő, de 
~sak az esetben, ha burilolaluak kifoJráli:alan 
állapotban találtat k, 

Versenytárgyaláson kivül benyu;tcttunk 
egy ajánlatot. mcly a Illeglévő többi aszfalt
burkolatnak kh. 10.000 né~tyzdmét<rnyi te
rületének javtlására vonalkowil Eten aján
latunk szerinl nem pályáztunk vulna a mel!
ujitandó fenti uccák területére, MegjegyezzUk 
azonban, hogy arrra az esetre, ha l~ml uccák 
javltására ls megblzást k:•pnánk, ugy Gyön
gyös város összes a&zfdltburkolatal kb. P. 
30.000-ért teljesen jókartlan volnának hoz
hatók olyk6pen, hogy munkánkért 2 évi 
jótállást vállalnánk és a droa ts csak ak· 
kor fizetne, ha a burkolatokat ténylea kllo· 
gástalaa állapotba hozzuk. 

Ameanyiben a v.:ros vezetőségén~k ré· 
azéről hajlangóság mutat~ozlk a burkolalok 
javltbár~. készséggel ad11nk legmes~zehb
men6 felvllágosltáaokat, kemotatjuk a Vác,>n, 
~agy Budapea~len épitell é11 javUolt burkola
otkat, VéJrUI pedlt hajlandók va1yunk Clie 

kél y fuvarköltség megtéritése melldt 50- l 00 
méter hosszú próbaszakaszt eg)ébként saját 
költsé~rUnkön Gyöngyösön ls elkészltenl. 

Kiváló tisztelettel 
"Levit" Aszfalt és kátrány vegyi· 

termékgyar. 

••• 
KaptUk az itt közölt levelel és klllét-

dekU volta miatt helyet adunk neki, mert a 
n·U~zaki réue Dl1.0nnyal érdekelul log)a a 
város vezetö~>égét, a lakosokal és ide,.ene
ket pediK az, hogy vegre járhaló utJaink 1~
IIYenek. 

SPORT 
Labdaruao merkuzések 

:A GyAK mult valiárnap JállitUli 
bajnoki m~rköáse a JÖ::iSZE- ea lJc~staváti) 
7: U er~dménnyel vég<ödöll a GyAK Ja\áaa. 
- Urnapjá•• pedi1 a két helyi csapatnak 
voll sze.wnzáró bdJiloki mér~özese me! y el a 
UyAK ll: 2 arányban nyert me~:. b zet a 
UyAI\-nak a uaJIIOI\i latJell a él~n egylot ma 
vontszáma eau a ME::it:: vel, u1űbb1uak azon
ban mo!g et;y auérköz,•se van hátra a JÖSSZE
vel, me.yd null ap jálszak le. 

UJDONSÁGOK 
Korminyzónk szOietésnapja. 

Nagybányai vité& Horthy Miklós, Ma
gyarorazag kormanyzójanak holnap, 

18-an lesz a szülctésnapja. Az ege:.z l 
orazag népének azcretcte c11 lisdelatc l 
hódolattal fordul az á lan.fö IZcmélyc l 
felé, s 1zületéanapjan az össze• temp· 
lomokban islcatiszteletekel tartao.Ak. 

Szem~lyi hir. Gömbós Gyul.~ 
miniszterc nök az egri zaszlóbontas 

ut•n a Malrába jött, s a szerdaról 
esülertökre virradó éjszakát a K~kes- ! 
szallóban töltötte. Ezea útjai az ide- l 
g.:nlorgalom ügyének szcntefte. Dr, 

Puky Árpád polgar:nester egy óras 

kihallgatason volt a miniszterelnöknel. 

Új pá:yaorvos. A Mav gyön
gyösi palyaorvosa Dr. Havajda }vzsel 

OlVOI lett. 

Utjavitási ajánlatok. A H.Anisz 
Imre lir, a Szent Bertalan- és 11gyéb 
utcák útburkolatának atfektetésére a 

következő cegck letlek ajaolatot a meg

hirdetett palyazat folytan: Épitöip r 

Rt. Budapest, Neuehetel Arphahe 

Comp., Magyar Aufalt rt., Bitumen 

Utépilö rr., Úlépilö és Aszfali Vallalat, 

Magyar Úrépitesi rt., Dr. Helley Ti

vadar ú'épitö cég, Hirsch Mihaly út· 

épitö vallalkozó, "Levit'' Aszfaltvegvi
termékgyár és Kosek E. Úttpilö Val-j 

lalat. A beadott ajánlatokat " szakhi- i 
vat ll ok fogjak csszcha:son ita ni ~o an- ! 

nak eredménye alapjan kerül az ügy 

dör.th végett a képviselötestület elé. 

Általában az ajánlati osszegek halad

ják az elöirányzott költsireket. - A 

pénzügyi megoldás azonban nem lesz 

lehetetlen, mert a pályazok nagyobbik 

része a vállalati összegek 40 szizalé· 
kát par évre hitelezi. 

Meggondolatlan ugrás. Ora
vecz Istvan 18 éves vaj Itihordo fiú 10-tn 
Hal~ szaranyosra a karl utazni. A vo• 

n.1t indui.Isi idejl!t lekéste, és a mozgó 
vonatra akart lelugrani. Az egyensú

lya! elvesztette n lezuhant. A mozgó 

vonal elkapta, azonban nem került a 
kerekek ala, hanem szerencstre, csalt 

a foldön vonszolta addig, amig a vo· 
natol megtudtak aliit .. ni. Urav(cz Ist

van mereszséget igy is suiyos sebesli· 
aess:l fizeile meg, mert combjaboi 8 

cm hosszú és 4 cm mely húsdarabot 

szakitolt ki az egyik tartó szög. Elsö 
segitstg utan a kórhazba szaliilotlak. 

T es li épség elleni kihagas miatt jelen• 
tették fel. 

Veréssel fizetett a seresznyé
ért. Laszka Jozselné a Alsósarhegy 
hegyközs~gben egy ferfit cserrsznye
lopáson ért, A tolvaj nem ijedt meg, 

vagyonal v~dö asszonytól, hanem ra

tamadt és okiével veresre verte, egy 

fogat kiütötte. Laszkané segelykialta

sara a hegyörök ü dözöbe vették a 
tolvajt, azonban elfogni nem tudták, 

mert a szölök közölt elmenekült. 

Jamborsa hirek 
A palesztinai cserkészek közül tí· 

zennegyen jönnek a Jmboreera, még· 

pedig a következö útvonalat válasz· 

totl.1k : Ho~ifa-Trieszt-Oiaszcrszit·

Jugoszlávian keresztül Gödöllöre. 

• 
A lett kontingens 65 föböl ill. 

Vezetőjük T. Baltpurvins, aki beje

lentette, hogy • tibortüznel, a sport
téren, szinhazban bemulatasokal sze

retoc tartani, a tábori 1·ádióban pedig 

felolvasni. 

• 
/ Az indiai cserktuek közül 60-an 

LAPUNKAT j' velznek riszt a Jamboreco is mig a 

AJÁNLJA 

BARÁTA , Jamboree utan is Magyarorszagon ma• 

IN AK l radnak egy ideig. 
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aas••••••••aa••••••••--••••am•••'• 
HA EDDIG NEM VOLT MEGELÉGEDVE NYOMTATVÁNYAIVAL: 

TEGYEN PRÓBARENDELÉST LAPUNK NYOMDÁJÁBAN! 
•.••••• , ..... IIJIII!i8B ••••• ,., ....... ....... 

Házeladás ·~··••••• 1 HIRDETESEINKNEK 
KONYVEIT : csak az 

Kizblrri teuem, bo~ry a l . . l Á u. m. unakönyvelt, filz•·l~s míl· · R A 
• , vei!, foly!lirtl~it, tankl\nyvP t >th. 

Kálváraa parton levő · . iá es otcsó muflk.urót közismert h • 1• és barmikor átvebct6 azon . MÓCZER GYULA - l cs l kn11yvkö·ó (Ko.;sulh Lajos 11 11/2) - 1 
h 1 t mely éveken át eladom 28 éve f ·n:t;\!1<\, TliOdrrniif hprt•n- --aza ma lakóhelyem volt • --de, ell k'lnyvköt·imüt~rnl<:hen- . E R E D-

. 1= KÖTTESSE BE MÉNVE 
. KEMÉN'{ JAN?S -.......... l 

- - .... ···'""'· ny • ...... m"'"· - - • • n a g J l 
AJÁNLJA &....,.... Tehát 

LAPUNKAT A "Mátravidéki Hirlap" ö n i 8 

BARÁTAlNAK mindenki lapja. i LAPUNKBAN HIRDESSENI 

~IClíPI§FijiNP •IJr-:@?jll:@:!)~j~~lr==tnl~lc::e::>l 

Apolló lVlozgó 
Szomblton, j unius 17-én fél 6 és 9-kor Szerdán, j unius 21- én este 9 órakor 

Vasárnap, junius 18-án 3-5-7-9 órakor 

LianeHaid és Georg Alexander 
föszerep'ésével 

ll l 
ONAGYSAGA 

nem a k a r gyereket 

A szezon kimagasló legjobb vigjátéka 

Beni Meroff zenekara 

"BÉKEFFY KABARÉ" 

Békeffy László országoshfríi konferan
szié és társutatának egyet-

len elöadóestje. 

Személyesen fellipnek : 

Békeffy I-Jászló 
Verbőczy lia 
Ihász Lajos 

Neményi Lili 
Hiradók. Faragó Lajos 
t ce=; n, • iil'*lUSKJ[i4=ilh edlee-nllce:-l•lc::e:>llt8íiDBJI-e ., 

A Kultur nyomda árban, kiállitásban egyaránt 
VEZET! l VEZET! 

Nyomatott a Kultur-nyomd•ban, Gy0n1y0s0n. Nyomdavezet3 : Sima DAvid 
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