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MÁ TRA VI DÉK l HIRLAP 
rarsadalml, szlpiradalmi, tanDgy-nlpnnallsi, lparDgJi es gazdasagi hetilep. -- Megjelenik mindBn hitEn. szombaton 
-~ e KAPHATÓ MINDEN DOHÁNYTÓZSDÉBEN ·~ •1 

Szerkeszt6ség és kladohlvatal: * :CC * E l 6 f l z e t é s l á r a k : 
Gyöorvös, Wachott Sáodor•utca .. .. Egész évre 8•- pengó, félévre 4·- ll 
J8. sum, hová a lap uellemi ré· FELELOS SZERKESZTO ÉS KIADÓ : pengö. Egves szam ara 16 fillér. 

l szl!re vooatkoz6 közlemtovek, el ó- Hirdetési díjak e Ióre lizetendök. l 
fizctl!lck,hirdetl!si elajak küldendök DR. KOS SA L A J OS ÜGYVÉD - N v altter soronkint J·- pe o gó - _ .. _ ~· 

Gazdáink is ügyeljenek. • • 
Gyöngyös és vidékének lakói -

amióta a bortermelés jovedc:lmc:t nem 
hoz, amióta bortermését értékrsitc:ni 
nem, va~~:y csak nagyon nehezen tudja 
- mindc:n reményét a gyümölcs- és 
szöllöszállitas felé fordította, hogy fa
radaágos és vcnjtékcs munkaj.obólle&
alabo annyit 'udjon bc:szc:dni, ami 
köztartozaaai, a maga és családja szü
köa mcgélhc:téaéhc:z azükséges. 

A nagyobb mérvben megindult 
gyümölcstermelés azonban szintén csak 
akkor jöhet azámitasba, a fentebb c:m
litcll anyagiak azcmpontjaból, ha a 
gyeimölcakivitcl elé akadályok nem 
gördülnck. 

Tcrmclöink nagy aggodalommal 
néztek a jövö elé, hogy miktnt és 
hogyan fogjak tudni értékesitrni a goncl
dal és faroAdtsággaltc:rmelt gyümölcsöt, 
Ellc:nörizhc:tc:tlcn hírek kerültek forga
lomba, hogy a gyümölcs nyakunkon 
marad. 

Mi sem könnyebb, mint meg- es 
bcijca&tcni azokat, akiknek minden 
bizodalmuk a véres vc:rc:jtckkcl dolgo
zott föJcl terményeinek trtekeailésébc:n 
van, ú azok, akiit c hireketsuba alatt 
tcrjcsztcttek, sem földmivcl6 népünk
nek, acm a magyarságnak nem tettek 
hasznos szolgálatot. 

Nekün' éa azoknak volt igaza, 
akik azt hangoztattak, hogy az ország 
vezetésében c:löljaró azc:mélyc:k minclc:nt 
elfognak követni, hogy labra álljunk 
és a Duna mcclc:ncejebcn igen nehéz 
1azclasági viazonyok között élö ma
gyarságnak mcgélhc:tésc: biztosutaasék. 

Ez az állitaa, remény éa hit most 
valóra Yált, mcrt köztudomáara jutott 
az az örvendetes hir, hogy gyümölca• 
és fö&clékc:zportunk biztositva van, az 
idei termét kivitele nem fog akadá· 
lyokba ütközni. 

Abból az ötmillió marka értékü 
szállitaaból, a mi vidékünkre ia for 
jutni annyi, hogy gazdáink nyomaaz
tó goaadja máról aolnapr.a a awltté 
Icu cn. 

A nyi vanossa~ra jutott megalla- l 
· podásban lZ "egyc:lörc" szó is szere- , 

pe: l, melynek ertelmét n·. agyarazounk l 
teljesen fölösleges, mert annak tovab-l 
bi folytatasa tölünk is fügr. 

Hatosagaink evröl·tv~c ples hir-l 
detményeket kénytelenek . kczzétenni, 
abból a célból, hogy a azallitasra szánt 
gyümö'cs csomagolasa és kereskedel
mi értéke a külolcli biralatot megtudja 
ali ni. 

Sajnos, minclig akadnak lc:lkiis
mc:retlc:n eladók, akik a pár filléres 
haszonért kockaztatni próbaljak gyü
mölc:skc:reskc:dc:lmünk megbizható éa 
becsületea voltát. Ha szórvanyosan is, 
mig mindag megpróbalkoznak a sel.j
tes és arb<~n értéktelenebb gyümölcsöt 
úgy adni el, mint a kilogaatalan neme
set és szépc:t. 

Szc:rencsérc: oly kevesen vannak, , 
hogy a hivatasat nary lclic:iismerc:tes
ltU,el és szorgalommal, testi faradt
aag-ot nem ismerve: betoltó tiaztviac:lönk 
a megkiséreit kc:rcskedclmi és ma
gánjogi csalast legtöbbször le tudja 
azc:rclni. 

A n.agy és nepc:s pi•con azonban 
egy embernek megfeszített munkaja : 
csak egy embert. Az ö támogatasara 
kellsietnic közismerten megbizható 
azon gazdáinknak, altik nem kapha
t6k arra, hogy gyümölc.spiacunk jó 
hirét c!s nevet par fillérért elronlsak. 
Ezeknek a g-azdainknak kell maguk 
közül kiszorítani azokat az cgyedc:krt, 
akik nincsennek tudatában annak, 
hogy egy piac jó hirneve a szállitott 
anyag minöaécc és szépscgétil függ-. 

Egy - az cgéa& ncmzctc:t trint6 
kapcsolatnak a mi gazdáink ia réazc
acivé válnak, a mi gazdaink gondjait 
ia ccyhiti, dc a mi razclainlrnak is bc
calllcttcl:és lis&tcsséggcl kell arra töre
kedni, hocy a gy6agy6si ryümölcs 
mcrszcr&cll jó hirneve mfnclcnkor fenn
maradjon. 

Ezirányban való 6sszctarUa nem 
csak a safat irdeküket azolralja, ha-

nem szelgálják vele: a közérdekel, sőt 
az egész nemze:! érdekél. 

Nem gyc·mekes árulleodas az, ha 
a józan gondolkozuú gazda panasza 
alapjan kiti.tjak a piacról azokat, akik 
nincsenne~ tudataban annak a nal' Y 

horderejű kérdésnek, amit a gyömolcs
szallitas kérdésében nekünk és rc!
szünkrc a fc:lsöbb hatóság megszerzc:lt. 

Lassankent mindc:n irányban de
reng a magyar látóhatar, az elért c:rcd
ménycket azonban meg kell tudni be
csülni. 

P/\LÓCDERES 
EKY alkalommal már sz.óvátetlük, hoay 

a város belterületén keresztül hú~ódó Nagy
patak környékének állapota tarthatatlan. 

Amikor irtunk róla tél volt, úgy képzel
tük, hogy mikorra a uyár eljilo rend lesz, 
nem fogja veszélyelldni a közegésuéat:t. 

Arra, hogy kiépilsék az elmaradt részt, 
már uámtlani nem khd, lirhát és legalább 
a sz e m é t l ö l tisztirsák meg, mert nem 
csak a szemnek nem épületes látvány, ha
nem az. egészségre is fölötte ártalmas. 

N} ilvános bacillus tenyészde l 
Aki a háziszemetet és annak minden 

- erjedés és rothadásnak kitell - tartozé
kát nyilvános helyre szórja ki - klhá&ást 
követ el. Nem fog árlani öket megrendsza
bályozni. 

o~ akár szép szóval, akár megfélem
litéssd, mégis meg kdl szDnieini a patak
menti állapotokat. 

A járvány fell~pését - meg kell 
előznil 

••• 
jó egy pár éven át lllrlllle k!lllaéave

tésünkből a kék ceruza, mint takarékoa~állt 

eszkllz a .zold" házikók tételeit. 
Senkinek sem tetsz~tt, hogy e1y kultur 

városnak mondott kllzületnek e&en ls taka• 
rékoskodnl kelllen. 

Most végre nem torolték, me1 It het 
csldlnl. 

Sürgősen éa soronkivül kell l 
Tudjuk, hoay pénz kell hozzá l De ha 

nem leh~:t eayuerre mlnd a kettőt - amit 
tervbe vettek és megenaedtek - akkor leg
alább Al eay l ket. 
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Ezt halasztani nem lehet. 
Teuék csak meafiRyelnla piacet l Sok

azor mlly épDielts (l?) látvhy fordul elő. 

Nem lehet a renllörségtlll klv.tnnl, hOlY 
kevés létsdm.tból minden kocsi mellé eay 
emberét Allltsa. l 

Pedig hányiZor a kocsi oldala a .spa
nyol" fal, mikor a keréknyikorgást .orvosol
j.tk" a .langyos vizzet•. 

At idegenforgaimat nem emlegetjDk, -

az idegenek - tovább mennek l Mlut.tn 
hl.tba keresték. 

Ha nincs pénz kettőre, - mer kell 
csináitatni az egyet, de azt azul.tn soron 
kivDll 

Tlz év mulasztb.tt egyszer m.tr mer 
kell szUnternl. 

Avagy? eléll ha papiron engedélyezték? 
És mert keltit .ts• engedtek - e1yet 

nem lehet megcsinálni? 
Pedig .sDrgös"ll 

Falsőmazöuazdasági lntarnátus 
A Felsőmezőgazdasági iskola in

ternatusának ügye megszakilas nélkül 

foclalkoztatja az érdekelteket. Lapunk 
hasábjain már nehanyazor ramutaltunk 

e kérdés fontossagar.J. Hocy ismét 
visszatérünk rá, annak oka a Felsö

mezögazdasagi iskolaban elért szép 

tanulmányi eredmény és az erkölcsi· l 
ekben való teljes megújhodás. 

Ennek az ilokolanak sikerrel tör-l 
&ént Jabraallitasa most 01ar annak to

vabbfe;Jesztélét kivanja és az a kö
rülmény, hoty a kisbirtokosok gyu

mekei ebben az i11kolaban szerzik meg 
a nekii{ szükdges magasabb -képzett

séget, kétségtelenné teszi, hogy ehhez 
az iskolahoz minden eszközt meg kell 
azerezni, amely annak mind virágtobb 
fejlödését elösegilheti. · 

Az elmult taaévben is érezte a 
vezetöseg egy internátus hiányat, mert 

hosszabb magyarázat nilkül is. ért· 
hetö az elfoglalt allaspontjuk, hogy az 
intézetben való nevclts, annak egysé

ges volta miatt, erkölcslek ben is meg
könnyiti é1 előmozdítja a tanari kar 

kilüzött ctljait. 

Most már kétségtelen, hogy a Koz

mári haz a Szent Beatalan Egyház
közsér részére megvasarolharo nem 
lesz, mert hiszen az etre irar.yuló tar

gyalbok me~szakadtak, 1öt a tulaj
donos annak barki rcszére való vetc

Jet me~t il. hirdette. 

Alkalmas hely hianyaban b.irki 

azt mond hatn á, hon délibabot ker· 
~:et varosuukban az, aki egy interna
llas letesitesével foglo~lkozik. Azonban 

u a meggyizödisünk, hogy a varos 
katho:ikus közö~ségenek összefogasa 

mar sokkal nehezebb kérdésekben is 

tudott ereliményeket e!érni. 

Ne;n hissz~k egy percig sem, 
hogy a hivat•los varos elzarkozna a 

kérdis elöl is megtagadna ennek a 

ko1110ly kérdcan k a tamocatásat. Va

rosunk minciig büszke volt arra, hocv 
egyhazi él tanügyi dolgokban mindig 

erejen fe.ül rudott áldozatokat hozni. 

Az ugynevuett Bartakovics isko

Ja .az. any .limezellól val o távolaaga mi-

att fanügyi célokra alkalmatlan vollis 
u ott elhelyezett osztilyolrat, megfe· 

Jelö áta'akita1okkal az anyaintézetbe 
viszik. Költsigvetés ~cs2ült arra nézve, 

hogy a volt igazrate lakasaul miként 
volna a Bartakovics·iskola átalakirható. 

A volt igazgatónak az iskola ve

zetősége mashol gondoskodik lakisról 

és iry önkéntelenül felvetődik a kér
des, nem·e lrhetne az internátus alap

jait megvetni azon a helyen, amelyet 
már magánra:rasul egy ízben kisze

meltek ? 
Tisztába vagyunk azza l, hogy az 

infernátul kirdése, annak hová való 

elhelyetése miatt, ekyike a le~tnehc

zebben mrroldható kirdéseknelr, de 

mégscm . Ol)" .:ne hez, · hogy meg·· fle ·le
gyen oldható •. 

A kérdéa . meroldása mrg fogfa· 

érni a raforditott idöt ts rr.unkat. 

····~----~-~-~---~~~~~~~~···· 

JAMBOREE HIREK 
A táborparancsnokság jó\áhagyt!l az 

üzletváros tervei!. A kereskrdök és gyárosok 
érdeklödéaére való tekintellel nthány ujabb 
pa·. ilon f~lál irásár r11geMlyeztr. UJabb je
lentknést julius hó 5-ig az iamert Iritételek 
mellett az e11yes üzlerágakban még póriólag 
elfogad a Magyar C>erkészszöverség gazda· 
&ági htvarala, Budapest, V. Nagy Sándor
ucea 6. sz. 

Az Ddelváros h~tahnas főbejárata sze
mel ls gyönyörködtető régi székely-templom 
liryJJaaban épOl, a pavlllonok faragott orna
menli~ával vannak dtszitve. A rerDitlet nem
zeti szinekben tarrótt ~irágának teszi• vál
tozatossá, s a ze lll pavil!onban mlnden dél
ben és délután It rz, nél adnak ez egye• nem
U!ttk zen.karal. 

• 
GödölJön a jamboree táborhelyi mun

kálatok közUI készen van már a • hid, a· 
rnely az egyes utak fölOtt vezet ár, 

A vltvez, t~kl hálózarból már kOrUibelDl 
6500 fm. csővezeték van beépltve, ugyszin· 
lén ké1z a betonozott vizmedence ls. A ki
rályi parkon átvezető R4kos·patak tisztitása 
és me11rendszabályozása ls elkéuOII. 

• 
A vlllamo~ohálózat klépitése na11y arány· 

bav halad előre, az oszlopokat már mlnde
nU.t ldállitotrak és a nagyf~uoltsé~r,a voual 
uerdv~uye ia ua~:y részben elkészUII. 

MEGYEI ÉS VÁROSI 

HIREK 
Városi közgyiilés 

A képvlselötestDlet junlus 23 án tartott 
Dlésén az emlltésre érdemea tárgyakat a kO
vetkezöle& Intézte el : 

A llonvéds4gl jóléti alap részére ujabb 
6 kat. hold erdőt adtak el 2.400 pengOI!rt, 
legénységi DdUiö létesitésl!re. 

A Horthy-szanatórium vlzrllátbának 
kibövitésére ujabb forrást engedtek át a Szt. 
László forrás felett, mert az áténgedett Szt. 
László-forrás napl 100 kObméter vize nem 
elegeudö. 

A szanatórium mellett elvonuló bene
parádi út egy ki ométer szakakuzát áthe
lyezik az érseki uradalmi rrdö felé, hogy 
ezáltal is a szanatóriumot portalanltsák, a
. mely célra a város terüleret engedett át. (Itt 
emliljUk meg, hogy e ré&Zen, a M.ttraházá
nál olvonuló parádi utszakaszt, valamint a 
Mátra!Oreden áthaladó útrész t, mlntegy 2- 2 
kilométer hosszúságban, a kere•kedelml ml
nisztérium rámogat.tsával portaianllani fogj.tk.) 

MátrafDretten elhelyezendő, 3 tagból 
álló csendörkUIOnltmény ÜJI)ében a kincs· 
tárral~létrejöll nerződést elfogadták, amely 
szerint a város la~ást, .fGtést, vllágltást ad, 
a városi vendéglő bérlője ptdlg kedvezmé
nyes átú élelmezést. 

Tudomásul vették az Idei kOltségvetél 
jóváhaayása tárilYában kelt . minlszterl lelra
tot, amely szerlnt a v. pótad~ 54 százalék. 

Hevér uyörgy pálo11vereamart1 mainárt 
· a mátral forrá~vizek elvonásával ért kárjáfrt 
600 pengő egyezs!al Osszeget elfogadtAk. 

A Kertész-féle hb telkének rendezéle 
tárgyában Schaár Mlksa jelenlegi tulajdonos
sal léte~DII megállapodást jóváhagytAk. 

A OyOn&yOs-visontal Szölötelep Rt. 
mint volt köztisztasági vállalkozóval fennAl
Iott régi s1erzödésböl folyólag hAiraiékos bir• 
tartozás klegyenlltéséDI előterjesztett mérsé
kelt egyezségi Osszeget elfogadtik. 

Az encsi b, rlö állal kért kamatokat, 
amelyeket a hátralékos bér utan fb.etett be, 
nem engedték el. 

A gépereja bérkocsiipar gyakorlásdra 
vonatkozó szabál} endelet fDg11elékeként sze· 
replö vlleldljnabást kihirdették. 

Schédl Józsefné és Oz\•, Bognár Imréné 
részére nyugdljat állapltottak meg, ellenben 
Mozsár lmr.!t ugyanilyen Irányú kérelmévet 
elutasitottátc, 

Végül klmondo!t.tk, hogy MátrafUreden 
az ldegenfor11almi hivlitalt felállitják s annak 
vezetésével Töröl. Mlkiós erdömérnOkOt bfz. 
ták meg. .... 

Vad4azatl terDietre hlrdetm~ny. A 
volt Katolyl-f~le parádi 4754 kat, hold úgy. 
nevezett vallaskert vadászati jogánalc bérle
tére a Nemzeti KOzmavelöybl Alapitvány, 
melynek kezelésében van a birtok, JuJiul 
12-lkl határidövei zárt ajánlati veraenytárgya• 
lást hirdet. Kikiáltás! ár, mlnt évi haszonbér 
5000 P. 

AJÁNLJA 
LAPUNKAT 
BARÁTAINAK 



--.~ ·~--·-- .. ;::-_-~-<;.~-w.~.:~: .. ?~~~~~-.·~~:~·;:·~~~·. '':':~ .' 

lilliiílí•IIJIItlli'lrlr•••••····•·•· •tt.r~&i1::~;~;~~~.:.·.~;..;,:-;q;~,1r~•~lt.'tt~~~.~~~~··•~ :fr .... , , '·:··(r·· ih t ·w···~::;.-·."·:· .. 

--~-~~~--~ju~liu~s~I-----------------------•M•Á•T•R•A•V•ID~É~~~I~H~I~R=L~A~P.-------------------------------·~ 

TANOGY, NÉPNEVELÉSI 
Országzászló felavatása 

Vaaárn11p, e hó 2-án, Donepélyes ke· 
retek közOtt avatják városunk fölerén felálll
toll országzáazlót. Az Donepély sorrendjét 
az al4t:.blakban ko. OljDk : . 

Matyarok l Testvérek! 
Az átkozott trianoni békeparancs elleni 

örök tiltakozásunk szlmbólumaként Oyön
IYÖS város és járása hazafla~an érzö ma
llYar.dgánák á:dozatkésuégéböl julius M 
:Z án (vasárnap) Gyöngyös város főterén 
avatjuk fel a 

.Mátra Országzászlót. 
Az eml~kmíl felavatási Dnnepstlgelt az earl 
Éraék llr Ókegyelmességének fövédnökst'ge, 
H~ves vm. Föispánjá9ak. és .\lispánjának 
védnöks4re alatt rendezzotc. 

Az Donepély sorrendJe·: 
Délelölt: 
J, 9 órakor Dnnepi Istentiszteletek. 
2. 10 órakor felavatási Dnnepsegek kez

Ilete. Fdavató beszéd: Urmánc.y Nándor, 1 

'volt országgydlési képviselő. 

3. Onnevl beszéd : Dr. Katries Kálmán 
Dgyv~d. . 

4. EmlékmD átvétel és Gyöngyös vi
roa koazorujának elhelyezése : Dr. Puky Ár
pád polgármester, az Országzászló 'Bizollság 
elnöke. 

5. A gyllngyOsl járás koszorujának em
lékmOre való elhelyezése: Dr. GrOber Fo:
renc f6azolgat>Jró. 

6 Órségfdállitás : Gyöngyös város Le
vente EIYesOlete. 

7. Hlazekeay. 
Rendezök : Dr. Bakó Oszkár v. tanács• 

nok, Dr. Okoltcsányi Béla jár. tiszti v. orvos 
DeseO Dénes mOszaki tanácsos, mlnt a; 
Országzészló Bizot111ág tagjai. 

Délu:án: ·· 
4 órakor az emlékmíl tiszteletére Le

ventenap a G1 AK sporlleltpén a gyöngyösi 
járás azeg~nysorsú leventéinek karácsonyi 
segélyezésére. 

Az Országzászló Elnöksc!g nevében : 
Bori Borhy György fe.aOhdzl tag. 

Dr. Gr6bcr Ferenc 
a gyöngyösi járás fOazolgablrája. 

Dr. Puky Árpád Gyöng:,ös város p.-mestere. .• • l 
KOzreadiuk e1y •beszélgetés érdekes és 

köanyen klviheU~ gondolatát. ti Z Országzászló 
épltményének köos1:lopaiba, a beszéigetök 
elgondolása szerlnt, márványlapon fel lehet
ne tDntrtni a várus hOsl haloltainak névso
rát. A gondolat megvaló.ltása megoldaná 
egyszerre azt a hiányt, a,J,ellyel városunk 
az G Mal halotta•nak régen adósa. KOlOn 
emlékmDvet a vdroa anyag' helyzete mlatt, 
belátható Időn beiDI felállitani nem lehet ; 
közadakozásból képtelenség. 

Az Oruágzászló és a gondolat kivlte· 
le eumá1t nem zárják kl, aöt a kettős gyászt 
Oaazekapcsolja. .... 

SzlnJ6ta6al eneedélyt kérnek Ra
dó Uazi:S kerDieU azlnlgazgató titkára Mát
ray Józsd állal,-táraulata részére szlnjátszásl 
~:nKed<l) t kér. A társulat a nydrl szlnl éva
dot városunkban julius 17-töl au1usz·us 31-
l& tartja. 

SPORT 
A "Gyöngyös 33" vitorlázó repülögép dicsössége 

E1y szép eredmény. M'nden ryöngyösi l tartózkodott a levegöb~n és ezzrl li i i dll· 
bDszkeséggel tekinthel Molnár Árpádra, aki tartanirek'ordot állltotr fel. Ez az. idő nem 
nemcsak városának. hanem az egész magyar nem volt végleges, mert ha az esti alkonyat 
nemzetnek dicsOséget szerzetl a vitorlázó re-l leszállásra nem kényszeriti, ÚIIY l'gész bizo
pOitls terén. Ro' id pár nap alatt nemcsak nyosan még li\ h h idOvelnövelte volna az igy 
az országos magassá!(!, hanem az Időtartam • ls nagyon uép ereJrnényt, 
rekordot is beáll1to1ta. A janka Zoltán mér-1 A magyar vitorlázósport új bajnoka 
nllk által tervezett éa csak nem régen fel- vérünkbOI való vér és nevét vilá~eszerte fog
szentell .O, öngyös 33" szárnyain először a l ják emlegetni. A teljes rn~gbecsD é~ és el· 
Kékes letö felé em lk• dell. majd p.ir nap ismerés Illeti bUtKÓ kitartá~áért és bátor
mulva reggel 9 óra 45 perctOl és!:! 8 óráig ságáért 

UJDONSÁGOK 
Személyl hir. Vasarnap tart~n.dÓ l 

orszaguszl6 felava"si ünnepatgre Dr. 
Hcdry Lőrinc föispan ts Oarolicsanyi 
Imre v.Umegyenk aliapania v.arosunk- 1 

ba trkezik. 

Magyar név. Jakubcsák Karoly 
rendö:felügyelö nevtt a belüryminisz· 
ter engedilyhel Jaky Karo!y-ra ma
gy uo sit otta. 

Új Dtyvéd. Dr. Libiach Károly 
ny. városi tanicaos junius hó 28-an· 
Budapcsten ügyvidi oklevelet szerzett. 
Dr. Libiach Károlyt a legutóbbi liszt
tijitason e&Y azótöbbaer .köiOnbözettcl 
nem valaaztottak meg viselt all.ásaba 
ts igy nyugdijaztak. A vtllaaztas u"n 
a fratal ts törekvö munkabir6 taná· 
csos elha"rozta, hogy nyurdija mellt 
mt& e1y meeálhettsi forrást ·azere&. 
Ezen sZándekat valóra is v•aotta, mert 
a megrövidilett ryakorlati hiö utan 
megazerezte az oklevelet. Vizaralalá
nak befejeztae u"n - ktszültstge 
miatt - dicséretben részesü tt. 

Elfogték a feleséggyllkost. 
Közöltük, horv Hovanyecz Gábor 
ryöogyösi ciptsz h.izastársat két lö
véssel megölte. Tettinek elköveteae 
u·an elmenekült, Az államrendörsir 
szorralmaa nyomozasa eredmenyes 
lett, mert Hovanyecz Gabor tartozko· 
dasi helyét Icinyomoztak ts elöallitot
tak a kapilánysagra, ahonnan a nyo
mozás befejeztse után az erri kir, 
Űgytszaeghez fogfák szállítani. 

Autóezerencaétlena6e. Dr. Lunk Géza 
bunapesti Ogyvéd vasárnap este Gyöngyös• 
röl hazafelé t3rlott. Az autó az úttesten metr· 
csuszo1t és az eg)lk útszéli fának vágódoll 
neki. Az autószerenssétlensé1nek két sérDltje 
lett. Dr, Lunk Gézáné arcán ~~ balkezén 
szenvedltt kisebb 1érDiést. Sulyos sérO!ést 
sz.envedell az autótulajdonos sógornOje Kris
tóf Gézán~ helyeell rdlglmnázluml tanár 
felesé1e, akinek kulcacsontja és dllcsontja 
törölt el. A MentGk eszméjelen állapotban / 
találták és az orvosok csak hosszabb Jd6 

urán tudták eszméletre tériteni. A sulyasan 
sérDII Kristóf G~zánét lakására bZ.állllollák. 
Tul vao az élelveszély~rn. 

Új doktorok. Ma'usek Járos és Varga 
László a szegedi Ferencz. józstf tudomány
el)'(lemen jogtudományi dokturi kép~sitébt 

szereztek. 

A verekedés éldozata. sz e r z o 
József napszámost verekedés 
közben ellenfelei össsevag
daltált. Aszolg~latos rendör 
a vértől boritott Szerzö Jó· 
zsefet· a -Mentök székházába 
kisérte, ahol els6 segélybe 
részesitették, majd beszál· 
litották a Közkórházba. 

Munkéssors. Vidra József 
asztalossegéd egy állványt 
akartmegigazitani,miközben 
a magas létráról leesett. -
Jobb keze ficamodott ki és 
kisebb agyrázkódást szenve
dett.Mentöinkrészesitették 
els ö segélyben. 

Olcsóbb a vasut. julius l-én olcsóbb 
lesz az u ads, kOlönösen a rövidebb tAvol
ságoknál. Az új sz~mél~dijszabás az 1-5 
km. távolsig diját negyed részére szállilolia 
le. Gyorsvonatokon a leszállitás a 100 km. 
felüli távolságokban 4, 8 és 10 százalékos. 

Mentés. Pilinyi Józsefnéhoő hivták 
MentOinket. M,•gállapilollák, hogy belsO sé
rUiésektiil leu ro;szu'. Kórházba szállitollák, 
egyben megindult a n)omozás, hogy kiderit· 
sék a sérülésnek igazi okát. 

Előfizetési felhivás 
FelkérjOk előflzetőinket, hogy 

a julius l-én keztilidő új negyed, 
llfetve fél év alkalméval, a vidéki 
előfizetési dljakat postaln bekOl
deni szlveskeJjenek. 

Terjessza lapunkat! 
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••••••••rmaalllfSi:a••••IIU8!IIIal••••••••••••m 
HA EDDIG NEM VOLT MEGELÉGEDVE NYOMTATVÁNYAIVAL: 

TEGY.EN PRÓBARENDELÉST LAPUNK NYOMDÁJÁBAN! 

~-··-----·••'IIIIWBUB..a••···----Házeladás ~aa.••••--• 1 HIRDETESEINKNEK 
KONYVEIT l, csak az 

K6Jhirr~ tesaem, hogy a l u. m. irn:,könyvei•, l!lzeles mü·l i A R A 
• vei t, foly· iratait, tankl\nyve l •tb. l 

Kálvána parton levö ió es otc~ó munktiiról közismert b • • 
és b~rmikor átvehető azon j · MÓCZER GYULA ' l cs l 

l kiinyvkö/Ö (Kossuth Lajos· u 11/2) ~~ 
h • t mely liveken át l d 28 évt! f··nnáll~, modl'fllill beren- .::: 1 l 3Z8ffi8 lakvhclvem volt 8 8 Offi l . -de; eu lcönyvk•il in tikrllltben- ~ r E R E D-

KEMÉNY JÁNOS l KÖT'f .. ESSE ~E l MENYE 

~~;;~;;;~:;~ .. -l nagy! 
szép és izlé•es lb.....dd ; 

nyomtatvánvoi< leROicsóbb l T e h á t 
beszerz·'si helyt! A "Mátravidéki Hir lap" 0 n i 8 

Kultur Nyomda. mindenki lapja. :LAPUNKBAN HIRDEIENI 

Ica +l~lai___,lns:e'JI!"*'II?ib 1~1 c::::6=1JI r:-$1llr:t8HIIe e ídl§i§l 

~---··--··---~------···-····------·-Apolló Mozgó============ 
Szombaton, julius l-én fél 6 és 9-kor 

Vasárnap, julius 2-án 3-5-7-9 órakor 

Az expediciós filmek csodája ! 

1 Congorilla 
Vadászatok kala dok nélklllözések veszedelmek 

Ezt kiegéuitl : 

New-York 
hajnaltól hajnalig 

24 clra a g·g4szl Metropolls t!letéböl 

HIRADÖ 
~Dal~EBLíaUI-e 

Kedd-szerda, ju:ius 4-5-én fél 6 és 9 
órakor 

SZŐKE SZAKÁLL, 

VEREBES ERNŐ 

V ALTER JANSEN 
fő zerrplésé' el : 

"Farsang tündére" 
Kálrnáo~ Imre nagysikera opereltie 12 felvon4s'"lan 

Fényes kisérő míisor l 
-------------~,---------
JÖN 

• "Madonna 
JÖN 

hol vagy?" 

A Kultur nyomda árban, kiállitásban ~gyaránt 
VEZET! l VEZET! 

Nyomatott a 1\ultur-nyomdában, GyöngyösOa. Nyomdavezelll : Sima Dávid 
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