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Iunka Bs Hit 
SzáZak és milliók ajkán hanezik l A magyar alföld kalászos rónaja-

el a mindennapi kenyérért való buz~;:ó ból mer fogjuk tOlleni ismét magta
foháazkodás, de csak kevesen tudjak, rainkat, a mándennapi kenvirhez szük
horJ e kenyérnek az asztalon való séges életet adó magvak:C.I, ismét áldó 1 

mecszeréséir mily sok és nehtz küz- kezét terjesztelle ki, reank cs fölénk, l 
delem fo'yilr a hozzá szüksér a vetö- Ki megtanitott bennlinket a minden-
mactrt. fttpi kenyérért imadkozni. 

Kül6nösen ma neh h a minden- Meg lesz a mindennapi . kenyer, 
~api kenyér, mert a természet külö- de meg lesz-e érte a gyermeki hala? 
nös játika folytán, méc mer sem ~•en- A reank következő idöben eszünkbe 
d'ült az aratók kaszaja a dús, sarra fog-e jutni bálat atlni jódgá~rt? El
és tietet jelent6 tablak fölött. vesszük-e a mind•nnapi kanfenyeret 

Minlha mara a természet akarná cuk úgy, hocy miel6tt megtörnénk, 
·~ embeft arra fieyelmeztetni, hogy alazatos lélekkelmondanánk érte li6· 
liten nélkül munl!.aja eredményre nem szönetet? 
vezethet. Mintha az idöjaris kedvezöt- Ha elkésve ls; de felhangzik az 
len voha arra akarna ra vezetni e ur- aratók vid am és munka~a serkent ö 
eolyóbis büszke és öntelt urát, - az dala a marvar rónlkon, egy e!tztendö 
embert - hogy tanulja mer mar faradsagos !llunkaja utllln betakarítják 
egy»zer, mikep Isten segitö keze nil- a mindenn•pi kenyerünket, a Gl~nka 
kJil_ minden munkája homokr.aépités és szargalma biztosítja megdh~té;Ünket, 
v.ues verejtéke hiabavaló faracltsif. hogy azulán a hit megerősítse ujabb 

Hányan nem gondolnak ma arra, küzdelemre lelkeinket. 
- a_ lernehezebb idökben - mikép Ez irtatlan magyar. népet' u lraz
kltlzercsen szclksége van ·.az ember- s;r arcu'csapásával halaira relrarták 
~ek arra, hogy életének minndennapl it&lni, hogy világhires acélos b.uzajá
kcqyerét mcgtalálja, de mily kevcaen nak mtg piaca se ltgyen; -.azt hitték, 
g.oJÍciolnak arra, hogy ez a mintlen- hogy az itélethozatal utan,· rövid pár l 
napi kenyer az lsten kezéb61 jön. esztendő alatt, haloiti tort_ ülhetnek 

Amindennapi kenyér nélkül nincs kervelemból megharvolt csonka: les· 
élet, nin.cs a munkahoz azüksércs erö lén, de a magyar munka él m.agyu 
és nincs mas szükségletünk megszer- hit álhúzta szamitáaukat. 
zéstre képesitö kitartas. A magyar munka és a matvar 

A magyr föld áldott te!evénye, hit átütő erejével eddig is diadalma
l&orcalmal munkával, biztosilla min- san állta a küzdelmet, - ma ·már tr
dcnldnek, ki a Hnanak hüaéges pol· zik és latják, hogy ery hezredes mult 
,.,., azonban a azorcalmal munka utan, misllr évezredet is diadalmasan 
mellett mindenkinek bizó hittel kell for mecérni az a aép, amelytől két 
f9rdulni ahhoz, akitől kérjük "minden- hatalmas fegyvert nem tudtak elvenni: 
napi kenyerünket", a munkát •• hitét. 

Munka él hit, a& életnek az a Szorgalmaa munkával szükresza-
k-tt eszkOze, amellyel azt mer lehet bon hazajában is állja a harcot is 
harcel~l. küz:delmct. Er6s hitével sz,mbeszáll a 

Hiaba kezdi az ember· munkáját mc(Pr6báltatáaok pokoli kinjaival· is. 
l•ten neve és segitsére nélkül, hiába Addir, amig ez a két fegyvere 
ontja véres verejtékét az Jsten áldása mermarad, a<:nir e kit fervveréhez l 
nélkül. htatccscn ragaszkodi Ir, addig nem lesz 

rozsdis az a harmadik sem, amellyel 
csak azért nem folytat viadal!, mert az 
idö neki dolgozik. 

Amir a maryar nem farad cl az 
eke, kapa, kasza szorgalmas lfezelésé
beR, amig munkaja közben, déli ha
r•ngszókor ibitaltal veszi le kalapját, 
hogy egy rövid imaval kérjr, YaJtY 
mondjon halat a mándennapi kenyé
rért, addig e nép bizalommal tekinthet 
jövö aoraa felé. 

Mer focia menteni: a munka és 
a hit! 

Ff\LÖCDERES 
Ha az ember az utdkon végighalad, 

léplen-nyomon olyan képeket, ábrákat, fel
lrásokat lat, amely a jóillé.- a ea~)'énnek ar
cába kerKell a vért. 

Eteket az ábrázolatokat - sajnos ..:_ 
akarva-nemakarva lárja és f•gyell a serdlllö 
és serdü,etlen ifjuság : fiú és leá11y egyaránt. 

A háztula,donosnak llosszhá.:án kivOI, 
az erkölcsi romboló hatas a nagyobb baj. 
Amil a rajzoló éreulensége megörökit, a lea
szabadosabb purnográl könyvben sem lehet 
leltalál ni. 

Sajnos, a tetteseket nem lehet elcblp· 
ni, mert pillanatok· alatt kész a pár vonjsb41 
álló, nemérmet sértő firkálás. 

Az iskola megteszi kötelességét a ne
velés terén, de a ulilőknek ls vao köteles
ségük ez~n a téren. 

Ntm vigasz az az álláspont, amit a 
napokban hallortun'', hogy: a 11verekek 611y 
ICIII értik l 

Ha n11m tudná, hogy mil firkál a falra, 
- nem okozna neki llrömet a csiny elkO• 
vetése. 

Ami a leglelt!inőbb, más városokban 
ez nemigen lordul elő, legalább ls nem ily 
sllrll esetben. 

A rendőrséli tehetellen ezen erköleli 
betegséagel uembeu, mert lopva-rejtve, el6-
ször jól körlllnézve kezdi meg rajz- és irás
mdvefszetét a kiJ mécely. 

A hilla ott van, hoay a felnöttek eiY 
kicsikél (?1) szabadszájúak l Úgy gyDmölcs
szedé~, kölözés közben neml11en tekintenek 
arra, holY a alkamlc\s, allt aokszor trágár 
t:.eszt!dnek figyelője él hallója a& eaész ár
tatlan Iskolás fiú es leány. 

A felnőtlek felelőssek a fialaidg er
kölcsi felfogásáért l 

A házi nevelés IZ Iskolával fogjon össze. 

. . .. :,.:· ~'-- ;··· tá,: 
. ,,..~t-. 

~;~:;.< .. ... ·~-. ··'·· ~ -.. , .· .. :·-. 
.,. ''#· ~ 

.'· .. 

'· '; ·. 
-~ ..... ,. 

. * .• 

.. ;" .. 
.. 

_. 

.. ~ ... '!·· 

• :. h ' ~" ...... . . ~ .. 
".,· 

~ .. ~- .. 
J • - -· 

~· 

' . ' 

-, . .., .. ' 
• J 

.. 
. ;-: 

.... 

. . . - ... 
. ~ .. ' .. •'· . ...... 

. ~ .. ' . 
'· \ • . ·l .. 
a.. l. 

. . . .. ... ,_ 

·~ ...... .... "' ...... 
.. ~ ... ~- ;· . . -~ . ...... . ~ .. . . . ...... 

·l •• '.:. . ~ 

·t~: 

" l 
• - 4 . , .. , . -
,. ·"·. 
t•; 

\ •. ,·. 

! ..• ,\. 
~ l .... ... 

.. _,.,, .... 
... "· ..... ; 

.... 
; ... ~ . 
.. :·· ·-~ \ . 
f •• 

' t -, , 

·:-:- ; . · .. -

,. '· .... ... ... 
~ ··. 

'· . : " .. 

.·. .. .. 
,. 

- • r 

··"' 
, . 

• . ... :t;.: 
. ~ ·.... : 

. . ~·~. ~- . 

. . 
-.. 



~2~----------------------------M_A_T_R_A_V_IDÉKIHIR~P 

l P ASZTOR JOZSEF l 
Amily szelid b csenelel volt •1•

tibcn, oly csendcsen hunyta Ic szemit 

az örök álomra. 
A halai mindrn f.tjdalmat b sun

vcdélt mcrszüatct6 cm ber i 11.ors. V ele l 
clmulilr az ~lctküzdclcm, dc aki ~Ic- \ 
tjbcn nemes is jó volt, annak cml~kc j 
nem semmisül· meg nyomtalanul. 

Harminchat 6vi tan >ri müködesc l 
alatt, szivjóságával, a tanítványok ez- / 

reincc. szcrctct~t, ragaszkodását ls há-~ 
lájat szcrcztc meg érdemes munkalko

dása jutalm.ául. 
Nemcsak szakt4rgyában a rajz- l 

ban kereste, tanitotta a nemes es szép 

vonala:Cat, hanem az ~Jelre is a sdp 
iránti érzéket fejlesztette növendék dben. 

· Nemcsak tanara, hanem atyai ba

r.irja is volt tanitvanyainak, kik hck 

multán is szivök rgbz melegevtl ra- 1 

raukodtak ahoz a tanárukhoz, ki 

munkás, vallásos és hazafias lelkének l 
legértékesebb kincselt adta ulravaló· 

ként az ö "fiainak". l 
Soha, egy pillanatra scm thesz

tette szem elöl, hocr tantárgyárlak cl• 

sajatitásához különös isteni adomány 
az elöfeltétel. Soha, 1enki előhaladását 

nem akadélyozta, ha mcrryözödött 
arról, hogy a rajzfüzet fölé gyenge 

vonalvczrtbü kéz, dc tst'ngesér~ben 

is igaz magyar sziv hajol. 

Örökk~ dcrüs, mindég fiatalos 
lelke merérteascl kisirte tanítványait 
az iskolai élet kCizdelmciben, hogy 

azután az életben mrg'11aradjon nekik 

irazi nemes jóbarátnak. 

Harminchat évi buzró to~nári mü
ködés utan a jól megérdemelt pihenés 

jutott kilenc évig osztalyruzéül. Meg-~ 
valva tanszékétöl, kilenc esztendeig 

élvezte a btcsülettel vérzett munka 
édes pihenését. 

Gyászos koporsójánál h trminchat 

év lio~tals.aga szomoruan bucsúzik a 
tanártól ts a jóbaráttól. 

Koporsój ara he l yezett ko

szorúj ok hervadó viragaiban 
még egyszer lerójjak szivök, 
lelkök hUajat 6s ke1ye1etu. 

Ajkaikról elröppeno imi
ban, csende a ts békts nyu
galmat esdenek ki h ül t po
ra ira. 

Kegyel et tel 6rzött emlt
ke közöttük marad. 

·····~---~-~--~-~-~~~P-B~~~-~--~==~···· 

Terjessze lapunkat. 

MEGYEI ÉS VÁROSI 

HIREK 
IJDaayasi Dat•~ a mBattn 

A megyel tllrvénzhalóP•il blzott~ág Ira· 
utóbbi kll:r.Kyfilésén, mu:t hó 16-án követ
kez6 gyöngyösi Illyeket tárgyalta le jóvá
hagyás szempontjáb~l: 

Az érsekföldi birtok és a fll'drdormos 
földek haszonbérének leszállllásl llgyél, me
lyet jóváhagyott. 

MPdveczky JánL's sz•mvt'vc5 fizetési té
ritményének elenl{edé~e tárgyában hozott vá
rosi határoutot jóváhag\la. 

A fogadó, vendéglc5ipar gyal<orlásáról 
alkotoll &lallilyrendelet tárKyában kelt hatá
rozatot jóváhagyta. 

Darányi Mihály elnoc!ájtotl v. döj1ook 
v•a~ieléKIIé&e tárgyában hozolt határozat el
len nevezett által beadott felehbezést eluta. 
&i tolla. 

A droal alkalmazottak betl'g~tlgl é5 

baleseti ellátádról szóló uab61yrendelet mó. 
dosirásit jóváhagyta. 

A Hanfsz-téri dohánypavilon terOitl{re 
vonatkozó bérf, ti llerzc5dést jóváhaK)ta. 

A köalgazgatási (l)'akornoki állalsok 
szervezése tárgyaban alkotoll szatoá:ynnde
letet ml'cerlh•tetre. 

Felaz61al4s a kGzltaz1atllsl bizott- i 
1111 Dlá~n. Egert en mult hó 16-án tartott 
vármrgyei közigazgatási blzt.ttdgl Illésen : 
fellzólali~ IOrt~11t a városi erdc5ben e bara- ' 
pódzvtt falópáaok lll(y~ben. A bizottsá& ÚI(Y 
határozott, hogy felhivja Gyöntyös vá~-os ha• 
tólágát ezea állapotuknak halha ós intézke· 
d.aekkel való megszüntetésére. 

Nov••rv6delml kGrzetek. A gyako~
latl növényv.delem vidéki ~zervezt td kör
zeti beosztist nyertek. Al Eg~r székhtlryel 
biró ~grl nOvényvéddml körz~thtz taitozlk: 
a megye e1r1, gyönKI ös l, hatvaui, htvesl és 
pétervasiral jirAsa, EKerés Gyöngyös város, 

Pelvitel a sz6Jészetl lakolllkba Az 
egri, k•~•kem, ti, soproni es tarcali m. kir. 
az61észetl is borászali szakiskolAba való fd
vétel iránt az ill..r6 rakolák taa71!atósága ut
Ján IUlUlitua 12 il l~het folyamodni a löl<l
miveltsii1Ji minlsLierllrz. A raulol).am két 
fvu. Fdvthetc5k az-.k, kik 16 eletévll~et he
tOltötték l h!lalább az elemi 1skula 6 osztá· 
lyát sikt!rtsen elvég~zt~k A lakáséri és tel-
1es e!látásért h •Vonta 20 pen~ öt kell fizetni. 
A vagvontalan és jó viseh·td s jeles tlrJem
rendü tanufók el!átási dijkcdveznoényben ré
SUiilllnek. 

Sz.aadó UJ adó, a nénadó ~orako<ik 
a kitalált és rnár életbe h!ptete.t számtalan 
adónem hez. A szénadót kOzvellenlll a bánya 
vAllalatok !intik, ami alkalom n• kik arra, 
hoay a azenet az adón felOl ls megdráglt
sák, mert a sztlnadó méa magában nem vol
na olyan nagy. Az adó szempontjából a bA
nyAk 6 osztályba luznek sorozva és pedig 
a szén mln6slgt', fCh{.értéke, nedvesség s 
hamutartalma, a bAnya telep és aeoloalal 
vlazunyal, 1 termelés, a piac kOzelsége és a 
kGzlekedésl adottsarok egybevetésével. A 
ntlnadó az l. oszt6lyba sorozott bányáknál 
l rnétermázsa szén utAn l f, a ll-Iknál 2. 
a lll-iknál 3·5, a IV-iknél 5, a Y·nél 7"5, és 
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a VI-nál 10 fillér. A kOlföldi nén után az 
átvev6 ulntén 10 fillért tartozik fizetni s 
ca ak a vas kohó s egyoSb mdvek részére be
hozott sze~ek után jár 5 fillér • 

ld6J4r4smér6k. A magaslati helyek 
Időjárás vluonyalnak mérésére a Mátriban 
mAr két helyen van megl'ftlelc5 tudományos 
mllszer felállltva és pedig a kékesen szél· 
Irány és· sebtsségmérc5, valamint napfényldc5-
tartarnóra a klimatikus helyzet meglsmeré
aére. A másik 11. rend d melt oralóglal Alio
más a Galyatetc5n van Mc>st még egy ögy
nevezell talpponti állomAst szerelnek fel a 
voll GyöngyöspOspöki közséal leányiskolA-. 
nál a Karcagról áttelepittll hlmtlrOházlkóval, 
mel)ben csapadékmérc5 ls le~z. 

Jamborsa hirsk 
A táborparancsnokdg a jambo•ee IUl• 

2-án tartandó ünnepélyes · megnyitAdra az 
ország mindkél Házának taa~jalt me11hivta. 

• 
A cPyJ, nl cserktlszek OllY bemutatóra 

készlllnek a }dmboree arénájában. Előadá

suk elme: .N an P~rahera•, Sajnos eddig 
nem tudjuk, ml lehet e:r. a kDiönOs n"eva e· 
lc')adás, csak annyit árulrrak el belc51e, hogy 
tam-tam dubusak, zászlóJ'tordók, táncosok és 
benszOlöli főnöklik fotrnak benne szerepelnl. 
Az elc5ad~shoz szOkséges felszerelést a cey
lonlak magukkal hozzAk. A táborparanca
nok~Agtól csak azt kérték, hogy adjon ne
kik kölcsön eay pár tiefAn tot. T11án azt· 
gondolják, hogy nálunk ·~11, mlnt Cdylonban 
eitfántokat használnak a táboripltéihez és 
Igy könn) G lesz a klllcsönadás. 

• 
A japán cserkészszövetség bejelentette 

hogy a Jamborcea résztvevő delegárusaÍ 
mir elindultak. A nagy távollAg Jalatt csak· 
V ember tud jönni Gedöll6rr, akiknek a ve
zetc5jUk 0.11 Hi!nil a japán .közoktatásDgyl 
minisztérlum ifJUSá&l nevelési oazt41yának 
vuetc5Je, a japán cserkészszövetaég a. v. 
lgazgshij.a. A ddegá:us tagjai klhOit találjuk 
m4g Hara Michlla kapitányt, aid a japán 
vltics. rké,zek leafőbb' v.:zet6je. T ovibbA 
tllno Tsuruklchi a tokiói cserké•zkerUiet he
ly_elles vezetc5Jt'. Kasuga Katojl, Tcraoka Ka
zuyr.shl a japán cserkészszövetsé1 tiiUral. 

* A nagykanizsai cserkészek eredeti el-
gondolásban a nagykanizsai várkapunak a 
mását épltik ma;d m~·g a Jamboreen tábor
kapujuknak D~>z:té~lll ou szerepeinek majd 
a régi naa~ykanlual vár kOrlll talált török 
fegyverek, ág} úgolyók és lófarkas zbLiók. 
A somogyi cserkészek egy másik raja pedig 
három hatalmas IOD'!OIYI blcak6ból fogja 
mel!l!pilenl a tábor kapuját. 

• 
A norvt'gek 800 méter hosazd filmet 

hoznak magukkal, amely a hlrea holmen• 
.. olmi nemzelközl slveraenyrc51 k4sziiiL Igy 
cserkészfialuk az augusztusi mdeaben call• 
logó északi hóban és a vilAg legjobb slell
lnek munkájábo~n gyönyörködhetnek. 

• 
A s.lrialak nl!pdalalk és tiloezt néjlik 

pompásabb érzlkeltet~se céljából nagyon sok 
gramofon leme1t hoznak magukkal. 
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Félárbócon . . . 
Vastraap déle16tt fényes külsöséaek 

k6zOtt u orsur és a vármcllle elökelil•é· 
atbek rél&tvételével, az eaésa város lelkese

TANOGY, NÉPNEVELÉSI 
• l 

A gtmnázium gyásza 1 

•é•e mellett vette át Dr Pukv Árpád pol- P.iutor Jóuef dratlan halála 1Jil&ba 
Rármester a város gondoziaába a Hanlaz boritotta a jóban roaszbaa eavüttérz6 tanár
Imra térca felállitott .,Matra" oruágzáulot, teatOletet il. Temetésén tcltülctilcg vettek : 
hoav a fél.írbóc:oa lcngó eimeres ma~Jar ré11t é1 alábbi av.íszjclcatést adták ki 1 1 

lobogó uüatclcaül és folyton emlékeztnac A rv6aav6ai állami Koháry István- 1 

a mcllcttc elhaladot arra, hogy a vilag D'-IV rcálrimnblum irarratója n tanárteltOletc ' 
tája felé, néaY sebból vérzik a magyarH&za., mély fájdalommal jelenti, hoay PÁSZTOR 

Kitartás, ltüzdc:cm, cgvctcrtta, eavsé l JÓZ':iEF nyugalmazott áll. fö~&imoáziumi , 
ICI maavn eoadolkodaa Cl Istenbe vetett tanár életének :'O •. nvuaalomba vouláaán&k l 
hit kel. ahoz, boav a av.bzt jelentő loboaó 1! 9. évében, J933. é•i julius ho 6 áa elhunyt · 
f~larboc:arol a maaasba röppenjen Tcmctéac julius 7-én d. u 5 órakor i 

Dr. Katric:a Kálmán a meaui.lit Er- lesz a Szcnt Láuló·U· 12. IZ ayáubázból. 
dtlvb~l mcockült maavar üavved bazaszc• Miat ioté&ctüaknek· ~6 éven át yoJt 
retcttól iuó beszéde" nerint ceyuer méa rajztaoára példás munkaucrdettcl, valláros 
boldog Ica& a 1nagyar, amikor ÚJbOI 6aue- és hazalias lelkülettel telJefilette hiv;atását, 
6lclknik a B.&nát buzakalául riogató róná- 1 cucl munk.&t.&ruinak naavrabcc:~üléset, ta· 
ja a T atr& hoboritotta bcrecivcl, addia pe· aitvánv•i scrcaénclt tiaatclcttt é1 háláját biz
dir e zilaló Icaveu emlckc&tdójc u)go •c· to1itotta a ma~ra uámára. 
bciakack. Emlékott kegyelettel focjuk Apolal. 

Ncmeuk aa ünnepi s&ónok, dc a vt- Gvon~rvos, J933 julius ,. 
ros csó polaára is mclystacs bodo attai cm- Az Orók vil.iaoni& fényeskcel jek ackil 
!ékezett mea Dr. Szmu:eso~nyi Lajos egri Ér
s<k ncmcsaaiYüséatról, Ki clsöack sictett a 
,,Mttra" ora::aazásaló fclallitását anvaailaa 
timogatni. Az óaa ~· nca.eu&ivü Egyhaz-l 
f~jcdclcm m'atrtt11cl állott u eszme mca
v&lösit&sa mcllt, hoav ezzel v.&ro•unk iranh : 
mcahalá:batatlan ucrctctéock iamttellcn tat
ható jelet ad,a 

• 

Kinevezés S• he~ t)' én Lajos kO~p áll. 
el. Iskoldi il!azgatl\t a vallás és .közuktatás• 
llgyi Minls.ter a VII. fir.etésl osztályba kl· 
ncvnk. A tanllg~o~yel foglalk02ó hivatalos 
szcmél~ek rs a killp. iskola míl.ködését is
merő &z ü Jók, e ki aev :zésnek annlll inkább, 
Orülhdn~k, mert ez2el egy régen m·eaénle
mclt l'lőltlph:te& telJ sed .ll ne. _j Sebestyé·~ 
L•1us kö1p. i .. kolllJa tt'lessz.döldOn.Jsmert é. 
t:•llln•ert. Ha kin~vezéssel valalilifbr ~luuner~ 
tek az én.len•et, ÚK)' ez a kineve~'es az iiyc~ 
tll>llll:rebn~k kétse.:tden m t(n)llat~ozása. 

.; l 

. A t.lroa mladcn poleAaa fo~radJa mec · 
polrtrmcllcrtnck 'kidnsictt és cfuc11en ka
lap,pt a aaaavar ,, ... jclvenyc clotl, mcrt 
1 tiaatclgtascl m•~&varsaá,át taausalja u alil
ban a pillanatban aoadolaaa kell arra, boav 
a &iulo eimereben lc~ó barmas balomból 
esak a varoauak fölölt amclkcdö M•tr&l 
haaytak Dica nekunk éJ aondolai kell ar:a, 
bOif a m4~ik ket halom cs u azt jclktpc-

SPORT 
Levente verseny 

·-1 

• &6 outatiao N~avmagyarorazaacrt li.iudcoic 
ts esellea mcshalnia kell. 

• 
Az or.zá~~:zás.Jó kavalllliát h::vo:ntever

~oennyd kd!IC~oilak ÖbbZC. A v~:rseny tred
m~uy~ a kölleiKe.t.ő : 

Vandorzászló: Vécsi levente e&yesü'et. 
(At.úo : AlKalo) 

l 

Az ünn~ptlycn résztvcv6k minllcaiké
nck lr.Onar. saokölt & ucmébc, amikor a kc
mrny jarllaa mcac:aorrcat a mülab va.a é1 
kopoaoll a falab Gy6agy6s HAdirokkant
jai JÖttek cl meakoszoruzai a buomszinü 
nemiCll Mcmcatot cs igaza v::»lt a kouorút 
cl~clyczil Dr. Hakker Bela clnökükn&k : 
,,Nagyon mtlyrc 1üll) cd tünk, dc mi nem va
av unk okai, mcrl mi megteltük miod azt, 
amit tólün:: a Haza kivan&''. 

A l<gjollb és le&f~gyelmezellebb egye
slllcll .s .ri eg": A tk án lc11c:n1e o:gye~>lllet, mi
vel a vám.lorzászlú az utina következőhOz 

vándorolt. Csapatétem: l:il t.lrh. aranyo.t.ott l 
nan~&y llrontén:m reutvevökuek. (Éreutaiak: 
apostoll kertSLI elöli esküt tevő leKyvere& , 
t~v• nie) l 

A lcgjvbh sporllclje&itmény, k vándor-
• 

A H•dirokkantak l.&t.isán elszomoro
dott maavar sziv azonban lclviduu, amikor 
a lcvcotcnuckar banajai mcllctt latta felvo
nulni a v&,os ts a lalvak levcntéia.::k hoii&Ú 
sortt, a& o~&&ac jövO rcméuyse&cit : Ktaa 
katon•it. 

A vdllozatos es szines klp iJnkénteleniJI 
azt juttatta. eszünkae, hogy a Jéldrbóc lobo
goja diadalmasan fog tenge11i a magasban, 
a kttl6s kereszt alatt 

A Bartakovics utca 2. sz. 
aialli HAZ november l-re 

KIADÓ. 
Tuclalr.ozóclni a k6&poaU bii.oiAban lehet. 

d lj~ •. • • . • t:5Y~bülo:t és c .. apul<!l em : l 
) 2 U lll. lillilY CZÜoiOZÖII fulóaclll (, vésl!!>Sd 

I. helyezdl VálllOSI!.Y<irk. c~a. at~rem t2 <lb. 
J.i11 ezll&t lu:~o!r.m ll. véiehe. ll hdyezell 
Ludas 

Lova.. leventék vándordija: Ludbi le
vente egyesület. A legjoob lovaslt:ventének 
O IT társdnök lll)a t: lY óra : Visznekrét 
Ádam Dezső 

Heves v:n. legjobb céllövő levente csa· 
pala, ezüst kiirt: Vécsi lenn te egyesület. 

.Gyöngyös Járils legtobb céllövő le
vente csapata• ezllst kuuortl: GyOngyOstar
jáni Ievede l'iY~slllet. 

C I•Ovés e~&yénl dljak : <15 és 44 egy
~>él(gtl 5 o•:ésből. Gyongyös Járás: Vécs: 
1. Do,noszlal György 45 körel(ySél(. 2 Do
moulal D.hld 44 k0re11.ység Gyöngyöstar-

ján: Ludányl Lajos 45 kOre&ysél(. Szaest: 
Molnár N. 44 J.öregysé11. Ludu : Szabó Má
tyás 44 köre11ység. GyOngy!!shalász: Klepecz 
Illés 45 kOregyst'g. - Gyöngyös v6n>s le· 
vente egyesllldből : t. Czaöeó Sándor 45 
köregység. 2. Lehotai Imre ol5 köregység. 3. 
Fehér Miklós 46 ~.öregység. 4. Frikk Imre 
46 köregység. 

Gyöngyös járás lilloltó gyakorlat díja
zásai : t. Gyöngyöstar,án, serleg. 2. Gyön
II)'Osoroszi, óra. 

Gyöngyös város. l. Legjobb gyakorló 
szakasz. zászló: az 1915 évf. földmives ua
kasz 2. Le11fegye:mezellebb szakáSZ serleg 
(vándordi): aL 1912 évi földmives szakasz. 
3 l:élluvészetben a h~g1ubb szakasz ezll•lkllrt. 
vándurdi( : az 11114 évf. fOidmllves uakasz. 

UJDONSÁGOK 
Házasság. Dr. Magnin Elek ~s 

T obias llike, e hó 12-~n. szcrdan, 
l.utjak szcntmistvel kapcsolatos eakü

vöjuket u ecri f6utkeseuhazban. 
Az ifjú parnak szivaöl kivanunk 

tartós boldocsattot. 

Klnevezések. A kereskedelem-

ü gyi miniszter kin ev ezt . Pogány Bela 

~s Kadar Gergely föliszteket felücvc
lökk~. Mczei Albertet föellenörr~. 

A pósta vedricazcatója Kefrik 
Lajos. ll. o. tisztet I. o. tisztt~, Kovacs 

Jenö i. tisztel seg~dellenerr~ ~s Pepcl

lar Ferenc f. dijnokot forgalmi gya

kornokka nevezte ki. 

EirepUlt a na1y kő. N~met 
Dusö varosi mükerteszt c hó 2-án 

eidben ecv k6vel arculcsapták. A na&y 

kö arcan mtly sebet ejtett. Mentöink 

r~uesitett~k elsö scctlyben. Az isme-

. rellen köclobalót keresik •• 

Vilyázatlan kerékpáros. Neu
wirt Vi.lmosntt, amint a Hanisz-t~ren 
át akart haladni, ecy kertkparozó el

ütötte. A Mentök kötözt~k be san&

l~seit, 

TDzhalá1• Hanák Mihály lrocsis 
nem vette éser:c, hocv az öngyujtójaba 

öntött benzin a bból kifolyt ts ruhá

j .ua ömlott. Amint öngyujtóját hasz

naini akarta, ruhaja meccyulladt. Kór

huba szállitottak, cic nem tudtak meg

menteni, oly sulyos ~gési sebeket szcn

vedett. Necv árvaja h lelcsége sir.atja. 

Verekedés. Antal József fold
müves nezctelt~r~sbe kcrl\lt italozó 

táruival. Az ceyik eimboráfa üvencl 
tamogatta az ~rvekct, úcy, hocy An-

• tal József sulyos fejstrül~scit a mcntök

nck kellett bekötözni. A vit.at a biró· 
sagnál folytatjak. 

FIZESSEN ELÖ LAPUNKRA f 
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MA TRA VID!KI HIRLAP 1933 iull11s 8 

A Kultur nyomda árban, kiállitásban egyaránt 

------------..:~'--------·-----
VEZET! VEZET! 

5045/kt. 1933. 

Hirdetmény 
A telekkönyvi hatósá!( felhlvta a vá

ros elöljáróságát, hogy az érdeke'! fl'leket ; 
tegye f•gyelmessé a telekkönyv helyesbltésé- i 
vel öket érő jogelőnyökre éa az elöljárósál( 1 

hasson oda, hogy a szU<ségesnek mutatkozó 
rendezést a felek önké11t sz rKalmazzák és a 
netán rendelkezésre álló el(yib adatok meg
jelölésével a birtokukba lé\Ö okiratokat ad
ják be a telekkönyvi hatóságnak, 

Ezen megkeresés alapján felhivom a 
város lakosságának azon részét, akik a for
galomban Ingatlanokat akár adás-vétel akár 
más Ugyletlel mezögazdaságl vagy egyéb ln
lflllanok tulajdonjogát megszerezték s mlnt 
vevlik tula;donjogukat a telekkönyvben be 
nem kebeleztették, hogy az Ogyieire vonat
kozó szerzödések csatolAsával kérjék a telek
könyvi hatóságnál tulajdonjoguknak a beke
belezését, mert azáltal ha a megszerzett ln
gatl~tnn~k a nevükre való átlrását elmulaszt
Ják, magukat annak a veszély11ek teszik kl, 
hogy a nevükön meg nem á.ló ingatlant, az, 
ak.inek a nevén áll a telekkönyvben, tudtuk 
nélkül mcgterhelhetik. 

A101~kivUI magukat büntetésnek teszik 
kl, mert oly esetekben, mlkor a felek az ál
talu~ meg~zerz~tt il·gHIIanoknak a 1avukra le
endő telekkönyvezését az okiral keltétlll széi
rnitott 60 nap alatt a tdekkönyvi hatóságnél 
nem k~relm~zik, illetve a Urelmet ezen időn 
tul adJáK be önhibájukból, vagy annak iga
zolása nélkül, hogy a kérelem beadásában 
Ilohibájukon kivül gátolva voltak, az 1920. 
évi XXXVI. tc. 96. §·ának 4, pontja alal'ján 
11 me~tt.nló lép~seket a h:lekkönyvi hatóság 
folyamatba teszi, illetve pénzbirság kiszabása 
végett H~ve,,vál meg} e Köz111azgatási Hizoll
:.áganak guditsági alb1zottságát értesilL 

'->)Öili!)ÖS, 1!!33 JUnius t1Ó 14 én, 

Ur. Mdkrányi 
polgármester h. -.• ,. --

M. kir. F_öldmi_ve~~~_llr!__ Mi~!!'~~-r._ 

58000/1933. v- 3. 

Felhivás! 
A rulyó ~vi lllt!ZÖI!azdHSál(i munkák . 

Jt·ndj.:•nc·k, 1·. l~nlint aL ararási és cst'rlé~i 1 

IllUlikilk Lavart<dansaKának llldusilá~a tar- 1 

)!\ ;ll•dll ki.,doll n ouo. l !:!32. tilttve 22.00<1-
1 !:133 bZ. rt!nd~lcici:IILen a halt saj!t k t~lad"
tJ va tctlt!m sz llksé11 l !i elére a közbeltpébt 
:.!Illan az irán}ban, lw~o:y ll. ilratól(t'pek 
ll(ényhevételétöt, amig h<>lúsájluk terillelétr 

Jási, de filleg a kapálás! munkák v#gzése ls 
munkaer3 helyett gépi erO (kaszáló-, kapáló· 
gép) Igénybevételével 1zokott történni. Mlnt
hogy ezeknek a gazdadgl gépeknek alkal
mazása a termelés zavartalan hi7fMitá~a 

szempontjából nem f~llélleJ:ül szUk•éwes. vi
szont fontos gazdasiilli é,; szociális érdPkek 
füziidnek ahhoz, howy a hivatásos mezögaz
dasági munkások, akik önhihájul·on kivül az 
aratási és cséplébi munl•ákhól kimar;·dtak, 
m~s mezögazda~áwl munka nrhen tatáljan~k 
megfelelll rnunkaalkalmat és kereseli lehetö
séllet. Felhi•om a ható11.6goköl, ho11y tnr
vényhatóságuk területén nlindt•n rendelke
zésre álló liSzközzel és személ) Ukntk latba
vett!sével i• huNnak ada, ho11y a munka
adók az olyan muöaudaságl munkáknál, 
amelyek kézi munkaer6vel végezhetők, mln
dennemd gazdasági gépi erő alk&lmazásától 
elteklnt.enek, 

Budapeet, l 933 junlus 3. 
KÁLLAY s. k. 

TEIUESSZE LAPUNKAT l 

7129/kl. 1933. 

Hirdetmény 
Ezennel kOzhlrré teszem, hogy a város 

kép1 ise:ötestUiele a fill dr. f "rnos házhelyek 
közölti kishPrletek haszonbérét kifejezetten 
csak az 1932-33 gazdasá~tl év tarlatrára, 
az évi bér 40 százalékával csilkkenrett~ mind
azon bérlökkel nemhPn, ak•k 1933 szept. 
hó 3J-ig hérfizetési kötelezet!ségUknek oly 
mértékhen te~1nek elegPI, hogy ezen ldll
pontban nincs tObh hátralék, rnint amennzlt 
a félévi haszonbér kitesz. 

Ezen képviselöte~tlllell véghatározatot 
Hevesvármegye Tv hat Bizottságának kl&g) ü
lése jöváhagyta. 

Felhivom enné fogva az éulekeli bér
löket, hogy bérfizetési kötelezettségOknek a 
fer. ti mérvben annál ls Inkább tegyenek ele
get, mert ellenesethen bérmérséklésben egy
általán nl'm réuesülhetnek. 

GyöngyOs, 1933 juniu~ 27. 
Dr. Makrinyl 

polgármester h. 

Magán hirdetések 

Ház·eladás 
. K6&hirr~ t enem, ho ev a 

Kálvária parton levö 
~~ bármikor átvehdil a&on l 

házamat ::~h~::~:~: eladom l 

KEMÉNY JÁNOS 
- kir. tanácsos, ny pc>lgármestn. - -

u. m. im köny' t' i , f1'11 h·s n.a · 
Vt'it, fuly:\ir Jtait, tankl\np·p t •th. 
jó es o/C.\Ó munkáiról közismert 

MÓCZER GYULA 
kllnyvkiJtó (Kossuth Lajos· u J 1/2) 
28 ev~ f nná•lo, IllO< eruul ht'tt'll

- de, ett k!lnyvköt•ln;Üit'rm<-ben-

H l RDETÉSEI NKNEK 
csak az 
ARA 

Tehát 
Ö n is 

ki cs i, 
ERED
MÉNYE 

nagy! 
LAPUNKBAN HIRDESSENI 
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