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Hirdetési díjak clöre lizetendök, l 
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Kettős kincs 
Könyörgcss!l kezdették az ével, 1 nek neveznek. E hittel virtezetlen n-. ily l 

hálaimával zártak ti' hénapi munká- nagy többsége a küzdöknek álljak a l 
nalr végeztét. Annak a liz hónapi harcot is végül győznek: diadalmasan. 
munkanak, amelyben kifaradt tanár, 
tanító, tanitvány egyaránt. 

A jól elvégzett munka után el
csendesednek a máskor zajos tanter
mek, pihenni ternek a tudomany szen- l 
lelt csarnokából, hogy a fáradt elme 
is idegrendszer ki- és megpihentetése 
után ujult erővel vegyék fel a harcot, 
melynek végcélja: a magyar kulturfö
lény emelése, 

A hazaszeretel, amit acmes ma
magyar szivök dob':lanásakint ruház
nak it évről évre növenáékeikre: ér
téke, kincse annak a. magyar Hazá
nak, amelynek barátja alig, de ellen
sége annál több van, 

E hazaueretet nélkül, mily könny ü 
martaléka lenne, a megmaradt kicsi 
rész ellenség•inknek, vagy eszméiknek. 

E hazuzeretet nelkül elerhetetlen re
ménység lenne a csonkitatlan magyar 
Címer. 

Pihenni térnek a nagy ls kiválo 
munka után, hogy ujult erővel folytat
hassák becsületes ts nrmes munkájo
kat lsten és Haza dicsösségére. 

Nem vagynak meg elismerésre 
sem.-

A gyermeki és szülöi hála meg
nyilvánulása és a becsülettel teljesitett 
kötelesség érzés tudata az a kettös 
lelki kincs, amely pihenésükben öket 
elit is éri. 

Munka után, a drága kinccsel
édes legyen nekik a pihenés l 

Akik érdeldödéssel figyelték az 
tvdró vizsgákat, azoknak elfogulatla
nul mtg kellett ailapitaniok, hogy a 
tantestü1et minden tagja kivétel nélkül 

Ff\LÖCDERES 
erdemcs és értékes munkat végzett • Vc:szélyes autóutak a M tráhan" eim 

alatt e11y panaszos levél részlete látott nap
abban a kertben, melynek · fiatal fai világol az egyik fővárosi laphan. 
a magyar ne:nzet jövö reménysége: .Csak erkölcsi h:.sznot hozoll" eim 
cyermckeink. alatt a postások kirándulásával fogla kozlk 

A közéleti palyá:t egyik legnehe- idehaza eg)ik laptánunk. 
zebbiltc a tanítói pálya, mert ott nem A két kritlka m3jdnem egy napon ke-
lehat irott betüből álló aklacsomót jól rllll n)llvános,ágra. 
rosszul elvégezni. Ott az Ogydarab Az elsőben sok Igazság mt'llett egy 
egy-ccy emberi lélek, me ynek ki- és l sulyos tévedés csuszott be a .panasz" közé, 

merl hogy .az utóbbi évtizedben se.nmllt!j
megismerése maga is egy önálló tu- IOdésen sem ment kerenliil" - Gyöngyös, 
clomány, amelyhez a szakértelmen ki- l azt csak oly valaki irhatta, aki nem tát11 tiz 
vül, rátermettség is kell. év elölt - a fejlOdés me11induUsakor Tlz 

A tanterem nem rideg hivatalos év alatt majdnem tdjrsen f~léj;llit romjaihól, 
helyiség, hanem olyan virar;os kert, rnrgcslnéltalla a nagy tllzt'k rlhárilójál a viz
amelyben a kertésznek istenadta te· vezetéke!, postája, tOzoltópaluláJa épült. a 

kul·urintézmények egész sora kell ÚJ életre, 
hetségével azon kell munkálkodnia, vagy alakult. 
hogy ebből a kertből kikerü1t viragok A .panaszos" bizonyára nem nézte 
tényleg és valóban a Haza nemeli v i- meg a rnátralllredi villák kiéplill sorát, me rt 
rágai legyenek. Lélekben erös, testben bizonyára ne111 irhaita volna, hogy .megbu-
tp polgára az államnak. kolt a m i trafüredi villateh•pltés eszméje". 

A tanterem megszentelt temploma Hogy Ilyen t,•ves és nem helytálló vé-
a tudománynak, ahol a tudomany Iemény láthat napvilágo!, annak mi magunk 

va1yunk az okai. 
papjal és papnői lelkük egyrésd: ad· A Mátra Idegenforgalma éldozatol, pénz-
fáit !t a rdjolt bizott növendékeknek. bell befektetést kiván és Igényel. MAl váro

Az erös hit, amit szüntelenöl hir- sok felsr.erellen várják az Idegeneket. A tll
cletnek, egy egélz életen at védőpajzsa léres vonatnak elébe utaznak, s már a vona
az tlet zivataraival küzdö és harcolo, ton azétosztják a csinos és bö felvilágosilást 

tartalmar.ó füzeteket. 
oly sokszor csalatkozó embernek. A .Hiv a Mátra• dlszes és utoesrek-

E hit ntlkül mily sokszor b szá- lámlv ts e1y áldozatkész maidnszemely gon
mosan kerülnének legyőzöttként ki dolata volt. 1 

abbol a csatából amelyet •letküzdclem· Ho1y mlhez .hiv a Mátra• - ahhoz , 

., 

irásos propa11anda is kell ; rövidll1, tömören 
jól megirva, képekkel ll'll'iszilvl", bizonyos, 
hogy e[!y Ilyen !Uzer lá:tán, nem lekeine írni, 
hegy .megtukolt a villatdepit~s·. 

A villasor pont a ltgszebb, lej!értéke
sehb. szt1pen ftilödött réste Mátralürednek 
de ÚKY látszik, hOIIY c,ak mi tudjuk, ho[ly 
.nem• bukott meg. SOt! A g)ors kit'plll~ssel 
ver mlnden re~ordol. 

tla már le kell nyl'lnünk az idegen, 
téves birálalot, - legalá. b mi ne .tenyerel· 
jUnk" be a saját lész L U kbe. Főként ne ve• 
gyllk kedvét a felénk irányuló érdeklődök 
szép számának, .hiányos és téves• temon
dások ala •ján. 

Ez Igazán nem idt'genforgalmi tapintat. 
Különösen, ha százakat bánt ok és 

alap né kOl. 
A rn;;gyar vendéKszeretet nem rideg 

üzleti számítás. ,~ind en idt."gen, minden egyes 
turista, mind<:n ll) öngyösi lakosnak megbe
cslill vendége kell, hogy legyen. 

Akár a háliz.sákból lalatozik, akár kis 
terltéket, akár négyfogásos diszebédet esz.lk. 

A vendégjog sok mindenre kötelez. 
Elsősorban, hogy a .házlak• ne azól-

ják le a távozó vendégeket. 
A rossz vendéilátó gatdának hire me11yl 
Azután - ajtót se nyitnak rá ! 
A két cikk egymás melletl - nem ide

gen csalogató l 
Az ellenkezője l 
Ne fd~d,llk, howy a Má•.rában másfdé 

is van fürdö és lldlllötelep - mlnden szög
lelel le kell csiszolnl, nehogy átJáró legyen 
csvpán a kincsbOI nekünk jutolt rész. 
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Ne legyen i&aza az elsöclkknt'k: .min
denki ro eneklill Innen - Parádra." 

Mlrajtunk mullk. 

Országzászló 
Mecemltkeztünk c lap hasábjain 

már arról, hogy városunkban, a Ha• 
nisz-ttren, orsugzaszlót aliitanak fel. 

A legkülönbözőbb tárudalmi e• 
rzesület~k. intezmények, testületek si
ettek a nemes cél anyagi oldalának 
megtercmthehrz. 

Érsek Urunk Ö~~:egyelmeaséginek 
clsö adománya után. mindenki sietett 
• hazafias dl elömozditasara, s mar 
julius hó 2-ra ki is tüzték a zaszló 
felállitásat, mcly hivatva lesz ébren 
tartani ta erősiteni a hitet és reményt, 
hogy a félárbócon álló hármas lobogó 
diadalmasan fog a magasba röppenni. 

Gyöngyös város jóérzésü polgár
aága mindtc megtudta irteni a haza
fias törekvést, mindég ott haladt az 
élen, ha a hazaszaretet megnyilatkozá· 
sának, küls6lcg is tanújelét kellett 
adni. 

Rtgi hagyományok hoz most scm 
maradt hütlcn, - a nehéz viszonyok 
közölt is megértéssel aldozott a Haza 
oltárán. 

Nem sok idö multán winden vá
rosban, faluban állani fog a szines 
jel : "nem, nem, soha l" 

Nem lehet cléné értékelni és be· 
csülni azok tcvékcnysécét, kik a gon
dolatot mer is val6sitották. 

Nem irásos, vagy szóbcll elisme
résert tették, hanem mert szivöket lel
köket izzó magyarsar hatja 61. Igazuk 
van, mikor azt hirdetik, hogy külsö· 
sigben is mer kell mutatni, hory nem 
halt ki szivünkböl a maeyar feltámot• 
dás hite és reménye. 

A höai huszár emlék közelében 
felállitott zászlót a Kárpátokból ide- , 
szaile szell ö simoratta m lj d. A ry.hz 
és remény lobogója mellett a naponta 
váltakozó diszőrség forJa hirdetni, 
hory sebeink nem gyógyulnak addig 
be, amir el nem jön a feltámadas 
napja. 

Egy ezredév küzdclmével, anyu
rat folytonos védelmivel azcreztük mer 
az elvehetetlen jorot ahoz, horv c ntp 
ősei földjén zavartalanul, békében és 
a béke szolgálatában megtalalfa boldo
gulasanak összes clöfcltételét. Minde
nek elött osztatlan és crvsércs szép 
Hazifa a vacvva vigyott etil 

T arjassza lapunkat! 

MA TRA VIDÉKI HIRLAP 

Ennek fchamadasáirt száll buzgó 
imadság szálezrek afkiról. 

Varosunrr főterén felállitott nem· 
zcti zaszló naponta hozza eszebe min
dencknck, hogy kitartással, crvetértés
sel valóaut mer a fohász : ,,Hisze:C 
Magyarország feltámadásaban l'' 

ME.GY E I ÉS V.ÁROSI 

HIREK 
A lisztforgalmi adil. A boletta 

árának ejtése elJeneben az őrlisi adó· 
valsag 4 P 50 f·re lett ·fe emelve 2 P 
50 f-röl a buzanáJ, mig a rounal 3 
pengö. Ez azonban cuk a kereskedel· 
mi örlésrc vonatkozik, a vámőrlb 

adóváltsármcntcs. 

A klfőzések nyitvatartási Ide
je. A belügyminiszter szabalyozta a 
kifözöüzlctek nyitvatartásanak ügyét. 
Eszerint ily üzletek naponta reggel 7 
órától este 10-ig tar1hatók nyitva -a 
munkaszüneti napok kivételtvel. Az 
utóbbi napokon való nyitvatartas ide· 
jét a kcreskedel, mügyi' ·miniszter k ü· 
Jön fogja megallapitani. 

Telefonpótdlj rr.egszOntetése, 
A belföldi forgalomban lavalsagi be· 
szélgctésért vasarnaponkinl eddig fi
zetett 80, illetve 40 fillér pótdíj meg· 
sz ü nt. 

KépviselőtestDieU gyíilés. A 
város képviselötestülete junius .23 iki 
kezdettel, mely a következO hétközna
pok délutanjain folytatódik, rendkivöli 
közgyülist tart. A tárgysorozatban 23 
ügy szerepel. Ezek közül kiemeljük a 
honvédjólét alap matrai üdülö építkc
zésd, melyhez a:ét tovabbi te:tu:t kir, 
a ma:rai szanatórium részere tovabbi 
forr-ások átenr«deset is beforásat, a 
szanatórium mcllctt elvonuló bene pa• 
radi utszakasz athelyezeséf, Matrafü
rcdrc escndörkülönilmtny kihclyezts 
és Matrafüreden Idegenforraimi iroda 
felaliita si ürvét. 

Alakuló k6zgy1Ués. A Nemzeli 
Egysir Párlia f. hó 18-an tartotta Gyön
gyösön a Bruckncr narvtermébcn első 
közrvülbét. Dr. Katries Kálman rvön· 
gyösi ügyvéd, partelnök beszéde utAn 
a ziszlóbonté eyülés megválasztotta 
a kOrzetek alclnökcit, tilklrait. 

AlelnOkOk lettek : Buday ferenc, Dr 
Fllhrer Pal, Herl!dy Lhzló, Toldi józaet' 
Rusz jakab, Llpeczky jános, Kov.its Gyul~ 
6s Nagy Dezs6. 

TilkArok lettek : Doboly Dániel, Dr. 
Czinder Károly, Fazekai József, Oábrls La
jos, Pellági Lajos, Polónyi Zoltán, Dr. Se• 
beatyén Tibor és Dr. Vérles Sándor. 

1933 junlu. 24 

TANOGY, NÉPNEVELÉS 
Felhivál a sz016khöz. 

Az 540-05/1928·1931 V K. M. ren· 
delet értelmében tört6o1 megállapodás alap• 
ján az lskoláztalásl köteleze1ts~1 teljelltésé
röl szó.d 1921 hl XXX. tr. végrehajba tér
gyában kl~odutt 130700/1922 sz. vallis is 
k!lzoktatá~Din J ml11jszteri rendeh·t 17 §·ára 
Jinelemmel ldhivom a város lakoult, hogy 
a gonndozásuk alatt álló elemi népiskolai 
és gazdasági lsméllö iskolai tankiJtele&KYtr
mekeiket nyilvános, vagy nyrlvános~ágl jo&· 
gal felruhátolt n''Pi~kolákba irassák be. 

A re; des bdratá~ok az UJJ3-34 is
kol~! tan. vre f, évi juniu, 26 ~!o 27 napjain, 
a pótbeiHIIásuk ped1g ue1,temt•cr 8 és 9-én, 
a t.u- és leányiparos és kereskeJ6 tanonc• 
Iskolai tanu.ók belralása vedilf szeptember 
7 és 9-én, mlndennap d. e. 8-ll és d. u. 
~-• óráig, alább felsorolt Iskolai épDietek· 
ben euközölletnek. 

Az összes 3 - 6 éves gyermekek a kis· 
ded-óvadakba szeptember 8 és 9 napján Irat• 
tatnak t.e. 

Az elemi lakola l. osztályába azokat a 
gyermekeket kell beiratnl, akik 5 évesek el
nrultak és 1933 augusztus 31-tg 6-ik élel
évO et betöltik. Aki 12-ik életévét szeptern· 
t er l u án tölti be, a mlnLennapl Iskola 
m gfe!e 6 oszlillyába köteles be iratkozni, 1 a
Iamin! az ls, aki 12 éves már elmult, de 
mind,nnapl lanköleltzetts•ge egy vagy két 
évvel meg lelt h ~sszabbltva. 

A gazdasál!.l népisko ába azokat ke U 
belralnl, akik a) 12 életéviiket 1933 augu&&· 
tus 31-ill bettitik és minllennapl tankötele
zellsé&ük lheghosazabbltva nincen, b) akik 
12 4vesek etmullak, de 15. életl!vDket csak 
1933. augusztus 31. után tililik be, c) akik 
15 élelévUkei IIIJlU&ZIUS 31. után töltik l'e, 
de tankLtelezetlségllk 16 ngy 17 éves ko· 
ruki& mt'&hLJszzabbi•atott. 

fiayelmeztetnek a szlllök, gyámok, va· 
Iamint IL iskolá.tiltásl kötelezettst!g leljesi
teséért fdelös egyéb gondviselők, hogy a 
belri.tások atkdlmával slkctnéma, gyengeel
méJii és fejletlen tankOleles I!Yermek.lket ls 
be kt:ll Iratolok (V. R. li.). U~&y a helybeli, 
valamint a vld~ki iskolából J0v6 taatfdk a 
belntásnál ,.Érlesitö• kOnyvccskéjllk el, ll· 
lelve bizony:tv .. nyalkkal t&rtoznak megjelenni. 
Ame:y tanuló könyvccskéjét felmutatni nem 
tudja, az az Ide vonatkozó rendelet értelmé· 
ben másodlatot tartozik váltani. 

Az J921. évi XXX. tc. a tanoncokra 
vonatkoz(Jail pedig az 1922 évi tc. rendel· 
kezései alapJán fdhivatnak a szll.ök, gyámok, 
gazdák, iparosok, kereskedők, lakásadók, 
azállásadók &lb. hoay gyermekeiket,&)ámolt
jalkat és tanonca1kal, akik 6-12 l!veaek, a 
mindennapl Iskolába, akik 12 61et6vDket be
töltöllc!k, a fentl•k ezerint az lam6t16 llko· 
lába, akik pedlf Iparoa 68 kereaked6tanoa• 
cok, a taaoncbkolába belrc.tnl annál is la· 
kább azoros kötelesséaDknek tartsálr, merl 
a hanyag vaay késedetmea azOlök at 1921 
évi XXX. Ic. 8 §·a, a munkaadók pedi& az 
1922 é\l XII. tc. 94 §-iba DlkOz6 klhágást 
követnek el és minden e1yes eaeiben nagyon 
azlRord pl!nzbllntetéuel lt'lznek sujtva a a 
tankOtelesek hivatalból Jesznek belrva. 

Az Iparos és kereskedőtanuJók belra· 
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táR~ 8 fentebb me~:itlölt napokon a r~lsövá· 
rosi Iskolában 11\rtenik. Köteles heiratknzni 
mlnden fÚ és leány iparodaroló (tekintet 
nélkOl életkorára vagy eddi~oti tanulmányalra), 
t •Vábbá azok, akik a rnull tan:vllen fd:ncn
téshen részesüllrk. Akik felrn~ntéfüket kérik, 
a-.ok az illetil bkola lgazgat)ságánál i~'IIY· 
zékbe vétetnek s ktlrelrnük fddt a kir. tan
f~lügyell!ség határoz. Figyelmezktn~:k khl\1 
a szülll~, .a gytl•nok és rnunkaa.Jók, hogy 
gyámoltJ~Jkat ava11y ·a•wnraikaJ a f~ 11 t je. 
zeit határidőben iskolába okVi!tl~nUI irassák 
be, mert a beiratkozási elrnulasztók ellen az 
idézett törvények !dJeS stil!"ra az el!diKiJ•él 
is nagyobb mérté.,be11 fog alka'mazásba vi
telni. 

A belratással eg~idejtlleg rnewállapitott 
beiratási , illel~e tan ,zrrdijak is befizetendlik 
mely összeg az elemi Iskoláknál 1 P a~ 
Jpadskoiánál 3 P 20 fillér. ' 

Dr. Puky Arpád polgárme1!cr. .... 
A tankönyvek aránlik mérséklésc. 

A vallás· és közoktatá~Ug) i min s. kr az 
elemi iskolai lankönyvek árát az eddiKinél 
alacsonyabban álla p tolla meg. A BC-•·s könyv l 
76 fillér, ll. oszt. olva.ókönyv l P, 111. os7 t l 
olvasókönyv 2 P, számtan 2 P, IV. o. ol-l 
vaaó 2 P 50 f, számtan 2 P 50 f. - Az 
elemi iz.kolai V-Vl. osztály éti a közé~fokú 
iskolik tankönyvei árának olcsóbban való 
megállapltása is folyamattan van. Edd•g az 
törtl!nt, hoa&y állalában makszimálva Je1tek a 
könyvek, illllennyiben a kötépiz.kolak I-IV. 
osztályának könyvei egyenként 4 P-nél, az 1 
V-VIII. osztál>ú könyv~k pedig 5 P-nél 
drágábbak a~m Jekelnck, 

A landijak felemelése. A landiJak 
ujból történt rendezése foly·á:• a g1n naz1Um1 
és polgári iskolol tanillalés jobban meg ldl 
nehez1tve. A 8 P fel vél~ ll dijon ki\ ül tandiJ 
és fenntarlábi d lj dm én ll O P-öt tartoLnak 
fizetni a nyilvánliS iskolába járó kOLépisko
lal tanulők mig a magántanufók 150 P-öt 
és még Iskolai egyesü eti celokra 2 P 70 
fillért. Jeles és jó ellimenetei ü hadiárvák. az 
Osszes dljak fizetése alól fel vannak llllnlve. 
Egyéb tanulők 5 fokozalba osLiolt dijked
vezményt nyerhetnek a tanulási er, dmény 
és a vagyonr viszonyokhoz képt st. A ta .. dlj 
5 részlelben f1zethető. A polgári iskolai ta
nulók felvéleli dija 2 50 P, ta.;dlj és feno
tartási d.j együtt 48 pengő, a m .. gántanuluké 
52 P és kUiöníéle eÍ(ye~tUie•i céli1kra l pen· 
gő 70 f 1áru t!k, Dii és résiletfizetési ked
vezmények itt is vannak. 

SPORT 
LOvészverseny 

A Move g}ön~&yöal lőosztálya 18-án 
rendezte Idei lövészcsapatversenyE t A se r
legel másodszor ls Haraus t ·1 a más, Káp· 
lány SAudor, Dr. Mannó Kálmán, Szabó 
jenG és Wolf Ot,ó Ciapata nyerte 1123 
kOrrel. 

AJÁNLJA 
LAPUNKAT 
BARÁTAINAK 

MÁ TRAVIDÉ~I HlltLAP • 
UJDONSÁGOK 

Házasság. Boigir Cini is Fa
tckas Emil hazassagot kö.ö.tek. Gra• 
lu'ilunk. 

Klmentették. Juhasz Györgyné 
Vig uccai laltos ftrjttöl mar regebben 
különvaltan élt. Ftrjtvel kibékülni nem 
tudott s ez annyira clkra r.tet1e, h.ogy 
elöbb gyufaoldatot ivott, azutan pedig 
beurr·ott a kútba. A mentöket hivtak 
segítségüL akik elsö segélyben része.· 
sitették a szemszedok AltaJ időkötben 
kihuzott önryilkosjelöltct. Kórhazba 
sz.allitottak. Kihallgoilasakor kijeientette, 
hogy ha felépül, megint öngyiikossa
cot fog megK iserelni, 

Agyon!ötte a feleségét. Hova· 
nect Gabor c peszipnos szombaton 
hajnalban felesegét, Var~ta Alrce•, két 
levisseJ megolte. A szomszédok val
lomasa szerint a há:< starsa il:: mar rég 
ola allaodo perpatvar közölt éltek. 
Mtr a két sztp es okos gyermekük 
fejlodése sem tudta a hizastarsakat 
kibekitcni. Hov .. necz Gabor tettének 
elkövetesc utan a szomsztdos kerte· 
ken al elmenekült. Lapunk zarlakor 
meg nem akadtak nyomara. A két 
kis arv<lt anyai nagyanyjok vette gon
doz.sba. Hovanecz edogataura a sz ük
ség u intézkedéseket Dr. Gazdag La· 
jos rendortanacsos azonnal meglelte, 

Öngyilkosság. Kedden - c hó 
20-an - a "Szalas" erdöben az er• 
dokerülök egy akasztott embert talaJ
tak, A hely szinere kiszalloti hatósag 
nl(gallapiloua, hogy öngyalkossag tör· 
ten1. Szemclyi uonossagat eleinte mer
allapitani nem lehetet!, mcrt semmi 
irást sem találtak nala, A rendörható
sag fenykégfelvéte'eket készittetett az 
elhaltról ts rövid idé alatt megallapi· 
tolta, hogy az öngyilkos Pilinyi Jó
ze} szeugyari muuus. Tellének oka / 
ismeretlen. l 

Több járat, A Matravasut Voi· 1 

SArnap és ünnepnap d. e. 9-kor is in- l 
dit vonatot Matrafüredre. 

Oalgahévlzen elfogt k egy 
hatvani kerékpartolvajt. Az elmult 
r>énlcken izgalmas üldözb után Gal
gahivizen fogott el rendörkirendeltdg 
egy kcr~kpartolvajt. Feljelentés irke· 
zett ugyauis a rendörségre Szivós Fe
renc vcsztöi születiaü munkan~lküli 
ellen, aki az egyik hatvani cukrászda 
elöl egy 240 P ~rt~kü kcr~kpárt ello
pott. A dctektivck üldöz6be vett~k a 
kcr~kpártolvajt, aki Buciapest felé igye
kezett és Galgahévizen cl is fogták. 

Kihallgatása után az egri ügybuég 

fogházába szállitottak Szivós Ferencet. 

Halálos baleset. Bakó Ferenc 
karácsondi lakos, Mav kocsirendező, 
tolatás közben a tehervonat kocsija 
ala esett, A teherkocsi alól holtan vet
té:C ki. 

Kedvező széllel. A sétaló polrá
rak sokat panaszkodnak .a "savanyú" 
n1rari sztlre. Molnar pilóta viszont 

örül a "kedvezö" lécköri viszonyok· 
nak. "Gyöngyös 33'' nem rég felszen
telt motornelküli repülögepén órik· 
szaa. a levegöben gyakorlatozott. A 
Kekes tclö felett rótta a köröket, a 
Move sportegylet dicsösségél öregbitve. 

Fertö2.ö megbetegedések He
ves me&yében, Heves varrnegyében 
junius elsö felében az alabbi fertötö 
megbetegedéseket észlelték : kanyaró: 
Eger JO, Felsőtarkany J, Füzesabony 7, 
Poroszló J; - baranyhimlő: Eger 2; 
-hórkhurut: Gyöngyös J, Füzesabony 
J, Feldebrö 6, Mczötukiny J;- vör· 
heny : Pásztó J, Heves J; - vérhas : 
Pasztó J; - hasihagymaz : Gyöngyös 
J; - diptheria ; Gyönryö111 J, Heves 2, 
Poros:dó J, Felsőtarkany J, Tiszar.ana 
J; - nyilt gümökór: az egesz var· 

megyebcn 9. 

Óriási terUteten kiöntött a Ti
sza. Az uto só hetek esős idöjarása 
csaknem valamennyi folyót megduz
z nztotta és szinvonalát jóval a azokott 
fölé en1elte. Ez az emelkedés legna• 
gyobb fokra a Tiszanil hagott, ugy
hogy a folyó Tok•i ~örnyékén kilépvc 
a medreböl. elöntötte a környékbeli 

mezöket, legelöket. 

Már a mult hét elején több mint 

egy méterrel magasabb volt a viz szí· 
ne a szokollnal s pentekre elérte a 
barom métert. Ekkor a viz mar cl· 
öntelle a part m4"lletti réteket és az a 
veszely fenyegetett, hogy az ott clhú· 
z.ódé orszigut ködekedését megakadá

lyozza, 

Tokaj körny~ktn hosszú kilomi· 
tcreken at viz alatt állnak a szantóföl
dek és a legelök. Ezt az áradast ag~;o
dalommal kell szemiéinünk nekünk is, 
mert a merye Tisza mclletti rbzein, 
főképen Poroszlónal és Ujlörincfalvá
nal, ha az esőzések tovabb folynak, 
szintén fenyeget ez arvizveszcdelem. 
Tekintellel arra, hOlY a poroszlói rát
ipités lehetetlenné vált, egy eselleges 
áradás belathatatlan karokat okozhat 

ezen a környeken is. 
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TEGYEN PRÓBARENDELÉST LAPUNK NYOMDÁ.JÁBAN! 
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Házeladás 
Klahlrr• tcuem, holY a 

Kilvária parton levő 
is b.í.rmikor átv•hct6 azoa 

h • t mc1y éveken át l d azama lakoáelyem volt e a om l 

KEMÉNY JÁNOS 
- kir. tanácaoa, ny. p1•lgármestu. - -

KULTURNYOMDA 
szép és iz!éses 

nyomtatványo( legolcsóbb 
beSLt!rZ~Si helye 

Kultur Nyomda 

--!!Cilll····--· KÖNYVEIT 
u. m. imakönyvt>i', fllzrtrs mll· 
veit, foly,;ir J ld il, tankör1yve l 'tb. 
jó ~~ olcsó munkdiról klJzismert 

MÓCZER GYULA 
könyvköló (Kossuth Lajos· u 11/2) 
28 eve f· nná!ló, modt>rnfil heren
- lezett ki~nyvkötllrníitermében-

KÖTTESSEBE .......... 
.-..,.,. ........... -- --·· _'<. .. ~· "'~- ·--- .......... ,, ... _. _ _,....~ 

•• ~..Mj 

A "Mátravidéki Hirlap" 

mindenki lapja. 

Apolló Mozgó 
Szerdán, junius 28-án, 

csütörtökön, junius 29-én 

A 
legszebb 
Csodás zenéj ü 

tangó 
fUmoperett 

Fényes kisérő müsor 

Hiradók .,, 
----------------------------------... ---~~----------~--~~------------~ .... 
1933-3154/2 vght. ~z 

Árverési hirdetmény. 
Dr. Somogyi l~tván Ugyvéd által k~p

viselt özv. Juhász M hályné javára 150 P 
töke és töhh ~öv<' lelés járu' kai 'rei~ig a 
kir. gyöng~ ö si já; á.,:,ir0s:\g J 93 (v i 1426 sz. 
végzésévei elrend~lt kielégitési végrdlnjt ts 
folytán végrehajtást s?envedötlll 1933 évi 
május hó 10-tln lefo~ Lit 1649 P· re becsUli 
ingósá~ckra ft'nti kir. jhiró~ág fet,ti számú 
végzésével az árverés elrendeltet\ én, annak 
az 1908 évi XLI. tc. 20 § a alapján követ
kező me11n~vezett Dr vitéz Pé ery Aladár 
U~o:yv. állal kép v. Or sz K 1zp Közs. Ny, mda 
javára 92 P s jár, Dr. Ehrlkh Mihály Ugyv. 
ált. képv. Medvecz~i Kolnán j;,vára 100 P. 
s jár., továhi á a fol(laltási jkvböl kl nem 
tüuö más foglallalók ;a\'ára is, az árverés 
megtartását elrendelem, de csak arra az e
setre, ha kielégitési )o~ uk ma is fe,, n áll és 
ha ellen Uk hal asw\ halál} ú i,o~énykere>el fo
lyamatban nincs. \él(rehajtá t ~z· nv. dö la· 
kisán, Gyöngyösön l<'emiö lllt"lllaríására ha· 
tárldüül 1933. ,l v i ju:1i11~ hó 26 (hu '7 on hat) 
napjának dclelllttr 10 órája tOulik 1 i ami
kor a hiró1lag lefolllali butorok, 1 pénzszek· 
rény, 1 inldp, l borsz1v6, l borfol<oló, ~Ile 
hordó~, 102 J;t,·r b11r sth. s e~eyéc ing6sá· 
lo(okat a lc~lö'1hd 'l(tlr!,ll<'k készpén1fltetés 
mellell a hc.:,árnak kérh .. rrn •Lláért c!•ogorn 
aJni még a~kor i<, ha heJe/.utö f~l a hely
szinen nem jelenne rnel(, h<csak e.lenkczö 
kivánságot iráshan n1· m nyi vá nit. 

Uyöngyös, 1933 junius hó 6·án 

Üctikay kir. bir. vé~rellajtó. 

Hirdetéseink 
eredményesek! 

3581/szv. 1933. 

Felhivás 
A hadirokkantak, a hadil1zvegy• k és 

hadiárvák, \alamint Károly csapatktrnzte· 
sek, vitézség! érem!ulaj,Jonosok és nég}nél 
l!lbb gymnekkt-1 bir;') ad ,zGkat megi letil 
adók"dvezmények el nl e réséhez sz ll, st g, s 
lgazolványok benyujtására. 

Fenti tárgyban a 9660/1932 M. E. !Z. 

reoddkt a következő rcnJ,I~rz•:otktt tartal
mazza: 

A Jpgaláb 25 O/o os h~dirokkantak, ha
diözvegyek és hadiárvák, vai<Hnint a dth
sé~o:i ,·rem tulaJdonosok l's a Kárölv csapal
keres tt!sek a terhUkrr kirt!tt földadó, házadó 
és általános kereseli adó, va amint az rzek 
után járó állami, lörvér;yhat.jsá;;i és köz-égi 
pó!adók u án a kövttkezö kedvezmén) ben 
részesUinek : 

l. Amennyiten a le r hUkre kivetett föld· 
adó, hátadó é~ állalános kereseti adó egylll
tes évi Osszege 50 P- nél na11yohb, dr l 00 
P-öt nem haladja meg, a 100 O/o-os hadi
roHantakat 30 százalt:kos, 

a 75 O/o O> hadirukkanlakat, a had'
ÖLVel(yeket és hadiárvakat 20 0/o·o~. 

a 10t1bi hadirokkan1akal, Violamint a vi
tézs•l(i érerntula]dnno~okat és a Károly csa· 
p~tk ~esdest·kel. l O ~záza ie kos, 1 

2 il!lleun, 1hen a l~rnOkre ki•elert föld- l 
adó, házadó é. álta 1ál!os kN~feti adó t'l(yUt
t~~~ é•i összege 50 P-n~l OB!f· ol•b, de 100 
pengöt n<·rn haladja tul, a 100 0/0·os haLli
rokkantakai 20 százalékt•s. 

a 75 O/o·os hadirokkantakat, hadlöz
vegyek~t és hadiárvákat 10 százalékos adó· 
mérséklés lllell meg. 

A Károly csapatkeres:&teseket me1illetG 
k<!dvezményt csak azok az lgényjogosullak 
vehttlk Igénybe, akik Igényjogosultságukat 
a jelen rendelet közsétételét (1932 évi dec. 
25 ét) megelőzően il(azolták. 

Az igényjogozultság megá!lapltásához 

s; Ukstlr;!es igazt~h án} okat és Pl dig a rokkant
sa~: m~rvt'l (százalékál) ls tartalmazó eredeti 
ir;:n< lv~nyt t's 2rnak másoL:át 1933 évi u
nius 30-ig kel! a számvev6Ft '-nél benyujtani, 

Azok a vilt'zségi tlremtulajdono~ok, akik 
a rckkanh lll\ tás i adómentessé~o:nél mint igény
j, gosul 1ak Ilf 111 ~ze: epe ltd-, ig~nyjogobultsá
~ukat az adómérséklés elnyerése végtit a vi· 
• 1i l!ltc föszéktarrósága állal ~iállitntt iga

nlvánnyal igazolhatják. 
Azon igényjogosul•ak, kik több köz

S(j.:ben is megvbonak róvA adóval, annyi 
~o: a. ol\ á ny másolatol tartoznak benyujtaul, 

dhá11y közsegb~n 11dó~nak, 

A rn kir. Pé .zU!(yndolszter 1933 évi 
52700/VII e. száa u r n delele al. pján. ha 
va!amrly adózónak négynél több gyermeke 
van s a j ívetlele nadónak és vallyonadónak 
azért nem ala d y a, :nert évi adóköteles tiszta 
Jövtddme az l OOO pengöt, Illóköteles tiszta 
vagyonának értéke pe.:Jig a 25000 pengöt 
nem éri el, a terhére erőirt fdldadóból, ház
atlóbói és általános hresetl adótől vala
mint az ezek u:án járó állami, törvé~yható
dg! és k6zségi adókból az ötödik és azon
ft'IOI minden további gyermek után 5-5 
százalékos adórnüséklés Illeti meg. 

A kedvezmény szernponl)ái:Jól gyermek 
alatt az adózó há, tartásában éi ö, önálló ke
resett~! rH 111 , i. ó törvénye.-, tö; vényesilett 
moatoha vagy ör •khe fogadott gyermeket 
illetőleg uno'.ál kell é.teni. ' 

Azt a kö1 Ulrnér.yt, hogy az adózónak 
hány gyermek~ van, 1933 évi junlus 30-ig 
a várubi szám.evJáégné. az adózó Igazolni 
tarto7ilc. 

Gyöngyös, 1933 junius 8-án. 

Városi Sz.ámvevöség .... .... 
AJÁNLJA 

LAPUNKAT 
BARÁTAINAK 

Nyomatott a 1\ultur-nyomdában, Gyöngyösön. NyomdavuetG: Sima Dávid 
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