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.. Tég sd . magyar kiván •.. " 
1933-ban is filhangzik a sok v~r l 

zivatart látott Budavarában a magyar 11 

fájdalom dc bizakodas éneke - elsö 
szent királya ~s apostola napjan -: l 
"Ah, hol vagy magyarok lündöklö l 
C1liltaga •.• •• Sz ó szeríni igaz, 2 mit 
az ~nek kifejez: ,, .•. gyaszos ol!özet 
bell Tc előtted si:ván"l 

Csakugyan tündöklö csillagunk Ö! 
- Mert veze• ünk voli; a magyarsag 
)~te forgott veszedelemben akkor, mi· 
kor 9~7-brn alvelle a v,h.uos ·kor
ban a nemzet kormanykereker. Cso- 1 

dalatos latooki sze nei felismerték a : 
közelgő veszedrlme', ami bekov.:tkr· : 
zik, ha idej~ben nem csatlakoLik ne- i 

p~vcl az lsten orszaganak szent ko· 1 

l 

zösstgéhez, a kereszl!nystg hez Sze- : 
rencs~re volt is akarater.:jc ahhoz, ! 

ho~y népét, ha kellell, még pauncs- 1 

szóval is, Kríszrus Egyházat-a tereljel 
be, czert aposto U:lk ö. D.: tanitoja,l 
atyja is volt Ö nemzetének. 

Honnét meritelle Szent Istvan ezt 
a bölcsességet? Egy szo kifejezi ezt: 
"Szent" voll. Ez alatt é~tenünk kell 

azt a benső viszonyt, mely ezt az a
postoli lelkü ur.Jkodót a Kiralyok 
Kiralyahoz, Istenhe~: kötölle. Kriszrus 
evangéliumanak álélése, lsten akara
tanak feltétlen teljesitcse volt az Ö leg
kedvesebb öröme. 

Dc ura is volt nép~nek. Tud:a, 
hogy a magyart a partoskodo~s szet
züllcszri, erejelöl megfosztja 'és kiszol
gáltatjA a szomszédok alnoksago~nak. 

Adrt erős kéGZel egységbe tömöritette 
6kct s jaj volt annak, aki ellenszegült 
bölcs rendeleicinek (Koppanv láza
dán a saját cuiadjának tagjai). Hogy 
mennyhc igaza volt, mutatja a törté
nelem. Addig, mig egységes volt a 
nemzet, boldog is volt, de amikor 
pártokra sukadt, elkezdödön a kál
váriajarás. 

Ma iljülc nemzetünk élct~nek lcc
v.alsagosabb napjait. Ha valamikor, 

most van legnagyobb szükségünk a 
nemzet egységes szcllem~re. Szenl Ist
ván nagyon elke'ns megint szetszaki
tolt orsug•nkba, aki aty .. i, de crös 
kézzel egybekováclolla azt, amit ''18- · 
b' n a nemzet tcspe4ésébeu elveaz
tetlíink. 

Mit tenne SZCAI latván most, ha 
testilel is megjeleone közöltünk? -
Harcra vezetne sereg~t a bombavető 

rtpülcgtpek s t~ankok ellen? Nem, 
hiszen e1 lens~geink mrgfojtanának. 

Szenl Istvan legelőször is a csa
ládi élei ·usz~_aság~t alJitaná ·vissza, a
mit az egész vilagon, de küiönösen a 
,,n,ü~rh •· Nyugaton eiharo~pódzott er- l 

kö cs1 Vlls~gek roa&tollak meg. A nem· 
zet p~ldakepe volna Ö most is, mint 
volt akkor, mikor meg kellett menh:· 
ni nép~t a végveszedelemlöl. Erős tÖ•
vényeket hozna az erkölcstelenség arc· 
pirító tolakodasaval szemben, mert e:
esellségünknek ez az egyik floka, -
Visszaáliitaná • vasárnapi munkaszü
netet s a valláso11 lelk ületet terjeszte• 
n~ torvényeivel az ors'!.agban s min-1 
den ellene lelt mer~nyletet kerlelhitet
len nigorusaggal torolna rr.eg. 

Magyar V!reim, nézzünk frl szt. 
István 1~nycs alakjára. Ö most is nem
zetünk istápja. 

A lelki valsagba esett világ latja 
m.ir, hová fordulhat segitség~rt, ahol ' 
gyógyító irt kap szörnyü sebeire. -
Oda, ahova szent Istvan fordult: Krisz
tus országanak Vezetöirhez, fö,di 
helytarlójdaoz: a pápaboz. 

Szenl ~vben vagyunk. Krisztus 
Urunk megváltó halál.nak 19. ccnten
narlum•t tartjuk. A kereszt titka 1900 
1sztcndö távlatából sugárzik szenvedő 
lelkünKbe, adnden p~ntcken eztfuttat
jak eszünk be harangjaink kong ása, 
tie most, amikor Budan vigigviszik 
festöl körmenetben az •!dott szt. Job
bot, mely annyi fót tett a magyarral, 
mi is, akik nem tudunk elmenni nem-

zeti erekly~nk közellbe, ill, az Úr Je
zus oltárai elöil, - az Isten hazaban 
- krrjü < elsö szent királyunk oltal
mat re~: i szép énel< ünkkd : 

Jobbajra kérünk, 
amely ma is épen: 

Légy közbenjárónk 
szent Király az égben. 

Könyörülj ujból 
e szenvedö népen, 

Jó Atya képpen. 

Jóságos Jobbod 
nyujtsd od ránk, kérüok, 

Szent koronáddal 
új ezre~et érünk, 

Hogyha kereszted 
s imádságod vélünk 

Régi vezerünltl 

F/1LÓCDERES 
U!!Y l:í!juk, li<li(Y 111 !~o:is csak jó volt 

r~o:y kk•i•él .,D.·rcM<·" h11Lni a K~l.tsl, 111rrl 
a .k~Lúd n~cllz:;~g~1" livkára 111ulnának d. 

A .véd~icm" sajl<iorl(ánuma megértése 
közi,.nH~rt, - a ve1ellt k is csinpelik, -
d~ <'IlY k0LII10rl<iá~ra fltlll JlUUdol: .Egy 
t~zer.vcl k~t •·Y~r!iel nc111 khel mcglilni." 

J,j~lt'-'llf•Jrl!<.tummal f:elni ts ftkUdnl, 
dic>him.JUszukal ról,, zengt!ni, 111 'g nem ide
~o~enf lrl(.11ni .szul~otálat.: ha éppen az Ide
gcnek panas:rát az lit ct szemsz~14éhől l i

rálju~ el. " 
Nem ne~liuk helyilelieknek kell mrg. 

elégeJ\c lenn•, hducm az id.-jtJII tb innen 
távotó idq(~n v.-~,d~gli.íl n~ru szabad .pa
aa.zus k\~lct" >.apn1. 

Nemd~bár - érktzell? 
Hozzán~ is! 
E p1naszoknak a nyilvánosság sulyá

val valő megnlint~t~se - loiláli nem lesr. 
vitás - közérdek. 

ldeJ1enlorllalmunk trd~ke l 
Egy ide11cn panasza többet árt száz 

dicsérelnél, - kOlönösen ha e dicséret : 
.ha:~ai"l 

Teljes tisztelel a .nyilalkozll közvéle· 
ménynek" - de .hajszál van a leve~ben" 

A 0 CSlldálkuzó nyilatkozó" hivatolas 
helyillé!lben - nem hivatalosan - és nem 
mi11t kiJzvéltmény, de mint f(l)sttrű turisra 
csodálkozott, &ől csatarázoll, ho&y ray t-áró-
nőt nem euaedtek beo 
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• 
lgu l - azóta sok viz kifolyt 1 Szl, 

László forr iaból éa IllY ml n e m .c:so
dAlkozunk•. 

PtifogAI dolga a bánásmód mlkéntjt 
ls. A nagy kOrblteklntéa eayénl alkalmazása. 

Nem turtata ruhAjAról kltlat rangja, 
iiiAaa, foalalkozba. 

Kapott egy b á j o 1 megle&Yz6at. 
Kikérte magának, l 
Gazdag tapasztalatekkal távozott. 
Az Ilyen és ehez hasonlók viazik el 

lilA TRA VID~KI HIRLAP 

hlrUnket, 
A legkisebb, valamlreva" ldelenfor

lllml szervec:skt ls tudja, hOJY az ldtllll• 
for11lom aagyon 1ok llnyezGbAI adódik. 

Az Idegeneket nem elrlasztanl, - d._ 
delgetnl kell. 

jó orvossAl a bajok, hibák feltArba. 
• Távol mlnden személytlkedéatGI -

valóJAban : a ttrlstiknek !• 
Igen l 
Személydlo1aiAa nélkOl l .................................................................. 

Gyöngyösiek GödölJön 
A c:serkesz viiártaborban nekünk 

is voltak ryerekeink, sok eleven, élet
revaló ryönryöai &'Y !etek, ak ik cry 
mozaik darabkávzl hozUjárultak szin
tin, hory a magyar c:serktszet kivá
IBaárat ország- viia r merismerhesse. 

Balau Piri Lajos is Ludanyi Bt
la vezetbcvel a második ahábor egyik 
Jerszebb helyén taboreztak. 

hory ilnek idején néry órát ft~gnak 
Vamosgyörkön ·várakozni. 

Éjjel féltizenkettötöl - hajnali 
filniryir. 

Hogy ez a negy órai vArakozás 
mit Jelentelt a lerszivósabb, lereröaebb 
felnőttre is, azt 01atyarázni talAn nem 
ls kell, de horv mit a ryerekrkrt, azt 
leiroi nem lehe~. 

Talán senki sem fog bennünket Voltak erye1 szerenc:sisebbelr, a-
,.hazabeszélélsel" vadolni, mikor elia- kik külön autón el tudtak szabadulni 
meréssel állapitjuk mer. hogy e raj a lapados warronokbél, de • 140 fő
tábora egyike volt az altábor legsike- nyi utas- felqlitt, r.Y'errk- tulnyomó 
rühebb péld.anyának. narv to"bsire .. virfrkinlódta a ni~y 

Ök is "hazabesziltek". Szöllö- órá~. 
vcsszö kerit cs, k, pu. Szöllöpris és Ha az Ibuu va u a Mav vlgir
kulac:s a kapudisz. Vettsforaó a Ida haHptta voJtuPII'a .Wtrrekedt uti'Íok 
kert. A M.atrárólsem feledkeztek meg, véleményét, a gy6ary6sielrnek Jutralott 
a Kékes kilatója és a Sas vár ki- éjszakaról, ezen filleres rvors talpra
c:sinyilelt masa voll a tábor latvanyos- esett lcboayolitasáról, - sok irtékes 
sára. Mind-mind azoros 6sszefünest l üzleti tapas:ctal,tot szenztek volna. 
hirdetve - a vidék kel, honnan elin- . De a vile!Mnyek~ nem rámáz· 
dultalr. . talnák be. ; r 

Semmi mesterkéllsér, valódi és ..... !!!!!!!!!i--!!!!!!!i-;!i;!;!;---;,;o;;;;-.... 
h.amisitatlan c:serkesszerüatr. Minden 
úgy és akkent, hory ervetlen szerazám
mal, a c:serkészkissel elóiliitha tó legyen. 

Mi ebben Jálluk a taborkerltés 
értéket az elrondolas eredetistgen felül. 

•. * • 
Hire is.lment gyerekcink taborá· 

aak, de ki ne lett volna Irivanesi a 
nalunk mtr sohsem latott vil.aresc
ményrc, a vilártaborra. 

Altal.ános öröm lett, mikor mer 
tudtak virosunk ban, ho ey a liiieres 
gyorshoz Gyönrvös is c:sallakozhat. 

Egy nap al.att elkeltek az összes 
jegyek. 

Legliként rvermekes szölök vá
sárelták. A vasárnap reuel induló, 
a filltres gyorshoz c:satl .. koz6 vonat 
sok·sok bolcioc rvermeket slállitott. 

Mer is adták IZ irát r Nem • 
jery arat, hanem azt, hory erre u 
útra, ezzel a vonattal vallalkoztak. 

Az IBUSZ ls ~ MÁV t~tyaafs 
- horv szelid szóval eljünk - ki· 
is elbint a rvönuöaiekkel. 

Az ut.uokkal nem fett lrlzölve, 

l valUlti i~lmddaslfdsa 
K6zelget az Idő, amldc'ln a mezel nyil 

puskadatval l vadisuti szezon kezde"t 
veszi, V áll ra kerUinek a vadászpuskák, járjAk 
a Nlmródok a határt 1 n•eaJelennek a boi· 
Iok ajtain kifDIIItsz.tve a megaeréteutt nyu
lak. A szn.out beharan1ozza a vadászati ti
lalmi IdG módoellila, melyet a f!lldmlvelés
Ugyi mlnlszter 38500/933 sz, rendel, Iében 
eszk!lzGit. 

Az illalá1 os vadiszali lllalom január 
1-tc'll julius 31-lg tari, mely ldl! alatt kutyák
kal vadászni nem subad Ezenkivül tilos 
vadászni &&arvasblkara okl. 16-tól, szarvas
tahénre lc:br. 16-tól aug. 15-lg; mezel nyulra 
febr. 1-tGI IUl• 31·11; folólyra január 1-161 
julius ll·lt. - A vidéklinklio kevésb• ela
forduló egyéb vadik' és ezirnyaauk Msoro
IAait Itt mtllGzzDk. 

AJÁNLJA 
BARÁTAINAK 
S ISMERŐSEINEK 

LAPUNKAT! 

19J3 auruezlus 19 

MEGYEI ÉS VÁROSI 

HIR EK 
Az új költségvetés 

Most, az euménytelen városi llletbtn, 
amldGn a kánikulai melegek a tlsztvlseiGk 
na1y r•szét szabadsirra, hOvlisebb helyek 
felé hajtották 1 a polgá dg ls gazdasAli 
Ugyes-bajos dolgaival van elfl'glalva, egy 
na11y munkának a napviláara hozalala van 
készDic'lben. Ez az úi, a jOvG évi kOit1égve• 
tl!s, melynek elkészlléae a nagy szllnldGre 
van elc'llrva. 

Egy kissé forasAnak tUnik fel, hogy 
amldc'ln csaknem mlnden Aga.atiban az ér
telmi foglalkozád társadalomnak s kOIOnO
seu családos tagjainak az IskoluzOnetes va
káció áll reru..lelkeztlsére, hogy a szabadsá· 
101 1yermekelvel egyDll a leghasznosabban 
t!llthease ti, •ppen ez illiiben kelljen a vA
rosi k!llt&élvtt•ssrl foglalkozni. Az Inkor
mányuti testlllttnek, azt lehet mondanl, ez 
a legnagyobb, lelltrjedrlmesebb, leafonto
sabb Ugye a éppen ekkor nem lehet Itthon 
a város vezeiGje sem, mert hát akkor mlkor 
t!lltse el G ts azabad&ágit, ha nem 11 arra 
legalkalmasabb ny4rl két hónapban. Dt a 
1 költ&él(veh!s Iránt az llrdekiGdés a v. Up
visel6teatUie•l tagok ré&&érGI . 11 eztkben a 
napokban D)llvinulhat meg legkevésbb•, 
mert egyr~ue szintén ekkor vehet marának 
szaba4sigol, mislk része ped'rii ez ld6szakra 
esG nagyobb elfoglaltaill mlatt a városi 
kOzktUtHI\e l!s1tl torttim nem llr rd. 

Kérdezzilk tehát, h81Y hol van a rA• 
cl6, hogy a Utts•gvetéat mir nyiron kell a 
jOvő évre: Osszeállilanl és leláruain l? Hiszen 
az annál kevésbé lehet reális, minél kuráb
b&n 'kell megcsiniint az év vége elGtt. Azt 
sem lehet Indoknak elfo1adnl, hon azllrt 
kell ilyen kl rán, szinte IdG eiGtt tlkészlteal, 
ho&Y lrgyen elllg ltleje a felsöbb hatóság
nak megvizsgálnl 1 jóváhagyni. Mert mlt 
tapasztaltuuk az elmult n•hány év óta, ml· 
dta e rendszer életbe lett léptelve ? Azt, hory 
csaknem egy évre az elkészltésl61 számltva 
érkezik le a véglegeaen jóváha1yott kOitség~ 
vetés. Ezen tehit a kormányRak változtaini 
kellene a amint ezeiGtt, a kOzségl tOrvény 
szeríni vo't, az Gszl IdGszakban kellent 1 
kOitsé1vetést letirgyaltatnl, amldGn a vAroa
atyák ls már jobban riérnek. Az országg) Q. 

lés ls csak Gsszel Jlln lissze ujra tOrvény
illkvtásl munkára, arnidőn már a kDI&Giaz
daságl munkák leg,ntosabbjal el vannék 
v~ gez ve. 

Az uj költségveléli már nyomdk! eikll
sdlés alatt van s hamaroun nyilvánosságra 
kerll. Részletesen jOvG számunkban feglal
koz.unk vele. Á talánossAgban mAr most je
lenthet Ok, hogy a nyert értesalél szerlnt a 
kényazerllc'l takarékoalig ltglzlgoróbb azern
ra\!ltartAsával lelt lsszeillltva 1 kirete jóval 
kisebb az el6zG évinél la, amely már szla
"n erGsen meanyirbált kiadAsi tételekb61 
Allt, A Speyer kOlcson kamatAnak mllrsék
lfat pedig a városi kizUzernek kOits~gveté
dt llrlntl Igen kedvezGen, ar»ely kOic:a!ln!lk 
eddigi tulmaraa annult.taa csaknem megbll· 
altotta az Dzemek, kOzDzemek akadilytalan 
mGkOdésl!t Annál ls Inkább, mert az rnre 
roaszabbodó 1azdasAal helyzet folytin mé1 
a vlllanyfolyas:rtb ls Igen megcsappant, ami 
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a ml bev•te"t erGsen apasztja. A vitdíjat 
pedll a ki10nda eav naay risze nem fize
u, ami csak eladdsodésra. ver.et ÚIY a pol
aArdlnil, miat a közüzemnil, merl ez sem 
tud flzet•sl kOteleuttségeinek mlndenben 
ele11t ltnnl. Mlndenesetre nagy érdek:Gdés
sel várjuk a nagy váltolásnak alávetett új 
kOII&.Ivetéaeket. .... 

Pilyaizat alorvos! aillaiara. A máiral 
Horthy M•klda nanah~rium alorvnsl állásra 
pályhatot hirdet. Az illetmény: évi 1590 P. 
liszteletdlj, l butorozott szoba használata •• 
élelmezés az Onköll&~gl ár Idének me~t~téri
tése ellenében. Az alkalmazás el(yelöre egy 
•vre szól. Szept, l-ig adandó be a pályázati 
kérvény a azanall~rlum il(azgató- IGorvosához. 

A kGzhlvatalokban lev6 mérnGJ.Gk 
magaingyakorlata A kert!a.kedt:lml mini&z
ter 16ö.64:Z/933 sz. rendeletében intézkedett, 
hogy a kiiZIZOI~&álatban állő m.trnokok ma
tánlyakorlata a munkanélküli magánmérnö
klk l!rdekében korlátozva lel(yen. Most a 
belü1yminlszter ezen rende.kezést a váro
sokra és közsé1ekre is kiterjeszl~tte. 

TANOGY, NÉPNEVELÉS 
Az Actio Catholica 

egyházközségi sajtó
szak9,~~~ály~oak .feladata 

A aajtó szakoaz;ály törek v ti se az legyen, 
hOlY az emberek egyéni me(U!YÖZt!be a két
flile sajlólerm@k ö&s,ehaaonhtua es a kato
liku& ujságok könnya hozzáférhdlivé ''tele 
rbl!n a nem katohkus taJtót ki.~uutsa s a 
Katollkus UJIAaok ú Jét nunden ccaladba e16-
lltazltae. 

fillellen katullkus sajtó nélkBI a Iti· 
odaadóbb apostolk~.odás sem képes a kato
ilklll 10ndolkuJé11nak erkOu:söknek, a kato
likusok 11yéni és e1ytte111es érdekeinek ér
vényeallh!at szerezni. 

l 

l. A &ajtó szakosztály adrt tamaazá
mon haRy, ki01:k 1!11 milyeu u,&él jár a köz· 
aéabe. Ne hagyja uó nélkül, ha eayhazkoz-
14111 tlsztsjget vi~tlö e11yeu nem kuuun~o:
&an katulikus UJbal!ot )autt. 

2. Legyt!u miud"'n e1yházközségben 
IlY ldJfóembt:r, akt a katoliAUS lapok Ül)ét 
naponta intézi. Teg)llk a lapterJesztési ke
nyérkérdéssé, ffi(rl Iullet auá t(tlllt. Több 
IIYházköJ.sl!g példája mutat)a, hogy a ka to· 
ltkus lapokra elöl1zetGk llYÜJlésével és lap
árusitbsal fuglalkozó szorgalmas, ül(yt:s hi
vel megker.stk vele mindennapl tisztességes 
kenyerüket. 

3. NeveljUnk olvas6k0z6ndld a kato
likus lapokaak, vezes~ Dk t t, lsmtr:ea.llk 
me1 lapjalakat mlnden katoliku csaladdal, 
jullassuk kl a tan>ákra ée oivaat'ikö.Okbe. 

4 A l.özség nevezetesebb esem•nyel
rGI h •ladéktalaliul értesil se a stakos.lály a 
katollkus lapokat, VIlY az e11yet1en katalik us 
k6nyomatoat, a Magyar Kurlrt 1 idGr61-lllGrt 
hlvja fel a sajtó fil)tlmd egy-egy vidék 
életklváaalmalra 1!1 ktliOnOs érdeketre. 

5. Fontos hlvatáat tOlt be a vidéki ka
tollkus aajtó ls a helyi vottatkodsu probll!· 

. , 

MÁTRAVIDEKI HIRLAP 

mák katolikus szellemb· n való mtlrl~gelé~e 

1 a katollkus szellem közéleli érvényesllé· 
sének tám.Jgatáaa Altat. Mh!rtis ezek felka
roiba 1!1 terjesztl!ae a sajtdnakosztály hi
vatása. 

G. lgyekezz•k a szakentály a ku'turá
lis szakoszt411yal karOlive a katellkus tudo
ményos, Iéraadaimi l!s azéplrodelmi folyé
lratoknak, mlnt pl. Katollkus Szemlc. Ma
gyar Kullura, Élal alh. Illetékes helyeken 
való a]ánlbára, Olva&ókörök, KasziRók ré
szére vald m.·grendeltetésére, ugyanakkor a 
népies irán} ú, de IK• n jó munkát vé~t~zö A 
Sziv, jézus Szive hirnöke, mio&zió& folyóira
tok slb, terjesztésér.·. Veaye témo~t~atbal>a 

a népies füzetek és könyvek, ilY az EKri 
Ellyházm,·~t~yei Irodalmi Egyesület, Sunt ls:
v4n Társula.!, Korda stb. kiadványainak ter
jeHté.él és általában a katolikui szell~mt1 

IIZépirod .. lom terrnae nek mekbmtrleté~ét. 

Felvétel az egri érseki jogakadé
miaira Az crri ir1cki jogakadta>i.tn az 
J933 -34. taniv l. uea:csztertre u616 bc
lratkozások J93~ szeptemhcr hó J l!a kez- . 
dödnck és 12· én végÍ6dnck. Az rl16 évben l 
~ratkozók ctak felviteli . engedély alapján J 

1ratkozhatn•k be. A felviteli earcdilyt ktró 1 

folyamodványokat 2 P 61 okmánybtlvcracl 1 

cllitva 1933 aur 15 - 31 kózólt kell benyuj
tani a i:~gakadtmia irazratólág.taál. Taatlij 
80 P ftlévcnkiat. Szerény:qrau i• szorral
maa hallgatók 75, 50 il 26 uázaléko1 lan
di hedvumtnrbcn réare•Oihctnek. - A ior
akadtmia hallgatól riu~re meanyíló Colle
gium Emericanum (Fói1kolai inlcra.ttus) 
bui ptveqovol.c pclll6 1&1~ telica ~llá
tást nyu t. - Srea.tay,sorJú balleatök a jor
akadoémia menzájaa kedvrzm.ényea árú chrd
il v•c ;oracllátAsban rti&csülhetnek. 

trtealtés. Aki 11 Emericana cncsü· 
lett61 megfclclö k6r61méaydaél fogva se
ctlybea akar réUII6lal,. &l Uapt. J:.l·if adja 
be btlvertclen kúvényét Stillcr Kálmao 
p:wraál. --K.rem lekGzG:ni l 

A u•p maryar nyelv irdekében k•rcm 
11 alábbi 10rok lr.6al•lit: 

..... ? *' 

3 

UJDONSÁGOK 
Ssem61yi hir. Birelos Ádám 

kir. tanfclüryclöt, a vallas és közokta

tas6rYi minisztcr, rel' sdkhelyérc 

Ererbc visszahclycztc. 

Háza11ág. Dr. Nod.k Ferenc 

nöngyöajaras szolgabirója, c hó 12-én 

Budapcsten az Erzsebetvarosi pltba

nia templomban, Be.nartlt Martaval 

h.azassarot kötött. 

Köztekedési baleset. Zeirög 

Vi:ma 60 evcs gyöngyösi luosl " 
V ak Bottyan ucc:a aarkan egy kerék

p.arozo elütötte. Kartörést ts fcjsé1 ü

lést szenvcdclt. Kórhuba szailitoltak. 

Mentés. Horvath Ferenc a Pe

tőfi uccaban megbotlott és elesett. -

Alsó tabszartöréssel szállitották Men

töink a Közkórhuba. 

Összeesett az utcán. Papp 

László 17 eves liú hetek ola luristas

koc:iiil. E ho 17-en a Po~pp Me:chizc

cle« ucca!Dan a kimerülestol összeesett. 

Mcntöink a közeli utkhaiukban nyuj

tottak neki clsö scgelyt. Strült labat 

bekötözték, helyet adtak neki mir ki· 

piheDIC magat. 

KitDntetett mKnkás. Körösi J•· 
nos rYÖngyOsi lakos szöl6- és föld

munka& a munkaadók irazolasa uc

rint 33 éven at szorralommal, becsü

letlel és hüséggel dol~~:ozott, minden• 

kor haz•fias 1naratartasl tanusitotl. 

• 
Tisztelettcll 

1 A!Airá1 

Nevezellet a ~agyllle•tosagú m. 

kir. Foldmüvcluügyi Minisztcr úr disz

oklevellel él 100 P jutalommal tüntet

tc ki. Az ünnepélyes at .das a h. pel

rarmcstcr hivatalos helyiségében 1933 

aur. 26-an ti ••• n óraker lesz. 
A hatósaa az ünmptlyrc a raz· 

dakö&önséret cs Hevcavarmegyc Gazd. 

Egycsü:ettt mechivta. 
Erv hcl'f iaéabcn olYalom : A Cllrki.z-

bélytgek csak /933 uugu~ztu.• 25 ig dtuoi
tatnak, 1933 szeplember h6 30 dn tul lu 
nem cseréltetnek. 

Nem ltUclcnük fel, hogy aki ezt irta, 
nem járt iskol.tba, még azt ae, hogy nem 
tud helycsen írni. Dc már azt méjlil osak 
meakiv.tabatjuk e csonkuágábaa is eredeti 
Marvarorlláloa, hoav ae kóveuca cl alcmi 
iskolában il fellünő helyeairali hibákat il 
oc csavarja ki a nyakát a mi dráaa marvar 
ayclvGakaek. Ha a ayildnollálo&k uáat 
blr4cUat tell klué, cl6116r 11 ilym Y&lkos 
két bclyc11rácl hibival ac botráakoataua as 
olYalÓ aacmét, Ilyen ayakatck•rt fo1alma 
aáalal ac ronta& a ló lalái6t. Mut a tatik, 
tctlk •ár nem ballaiitatik 1 aat, aki clleae 
vé•, nem ujaáijuk, ba maparo1aa mea· 
IIGatetlk. 

Ne lürdcc1c acaki a ueuf6zd'Jit ••lY 
dobáayárucláJát, mcrt •dr 11111f6z61te kül
cleaélr al emberek a t6rkóly6ket, ba as It• 
tcDI c&cc&f6&1kct r6Yidlátá1b6l cl nem 61d6& 
.. k YOID&, YÁiárolni mea az •rubáaba járnak. 

TQz Oyön&yölorosziban. Aa 

elmult szombat este átvonu
ló zivatar könnyen végzete&· 
sé vl!l.ló szerencsétlenséget 
okozott volna orosaiban, ha 
b6séa;es esöszakadtkssal nem 
jött volna. E&;Y villamcsapás 
u1yania felgyujtotta Besze 
Imre harangozó házát. A• é
p~let teljesen le6&ett. Igy 
a kár biztositás r6vin mei
Ur~l. ami t nem mondhatnánk, 
ha a közel i •úza&azlakat, 
zaupos hlzakat. nem vcdi 

•• es6. 

A Mdtravidikl Hirlap OyiJngylJs legtarlal m11 
sabb lapja, Mtndenutt ezt követelje l 
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4 MA TRA VID~KI HIRLAP 
~------------------------

1933 aulln~ztus 19 

A Kultur nyomda árban, kiá~lltásban egyaránt 
VEZETI VEZET! l 

-------------------------~~~--------------------·-----6212/5-1933 vht. s·1. 

Arverési hirdetmény 
Dr. Lindner Oszkár b pesti Ug1 véd ál· 

tal kt\pl'iselt Vacuúm Oil Comp. R. T. javára 
150 P töke~övetelés és járul~kai erejéig a 
gyönnösl kir járáshiróság 1!.133 évi 1202 
sz. végzésével elrcndt~lt kielégitést végreh;.j 
tás folytán végrehaJtást szenvedötf•l 1933 
év máJUS hó 23-án lefo,. lal! 120 J P-re hL
csUI! in~eóságokra a feuti kir. járá,birósáp, 
fenti sz•trrHJ véjlzéso>v~l az árveres ~Ir, ndd
tdvén, annak 15108 évi XLI. tc. 20 §·a alap

ján leutirt, valamuli Lálog.ugot szerzelt más 
fuglaltatók javára is végrehaJlást szenvedö 

. lakásán DJm.Jszlón l ~··ndö me~o~tartása határ
idöUI l gJJ évi ~U)llls;,.tus hó 30. napjának 
délölt tu: 1ráJa tii1.clh ki, amikor a l>iróila~e 

ldoglalt ÜLicti l>crendtzés, l B.rkd merleg, 
l cséplől!éP, i lokumubil ingó, ágokat a leg
tötlbd tgeronek kt'szpénz!rzttéli eilmel>err, 
csetll·ll btcsar kétharmadáert is ellogum afil
ni, még akkor is, ha a l: eJt len tő lel a ht ly
slineu nem j !len u~ meg, h•csak el h nkuö 
kiván•~got nem nyil"ánil. 

felh vunr miudawkat, kik a l1dotyó 
vdelárból végrehajlahi i.övdclési·t megelőző 
kil!lt'gité>lrel. Jt•gut tartanak, amt·rmyil·en ko· 
rábbt tahJgjOIIllk a végrehajlábi Jti!YZÖ~ö; yv-

Ha Ön lUzetes könyvelt: rrgényell, foly~ Ira
talt, haaznjlt lmakönyvell, gyermeke tan
könyvelt beklillrtl, ezzel nem kllnnyelm(ien 

DOBJA KI 
a pénzét, mert az izléssel bekötlill kllnyv -
azonkivül, hogy tetsZt'tÖsPI·b, élvl'zl'lesebh 
olvunlvaló - sokszoros értéktl\hbleltel bir 

AZ ANYÓSÁT 

HIRDETÉSEINKNEK 
csak az 
ÁRA 

h i cs i. 
ERED-

feleségét, gyermekeit, barátatt egy-egy ma- M ~NYE 
vésziesen bekötölt kOnyvajándékkal lepheti 

melf le11iohban. S mivel Önnek tem hányják ' 

... ~ .,~~.~~~!!~ .. ,,_ n a g J . 
kötőhöz (Kos, uth-u. 11/2), ak! fillérekért T e h á t 
remekbe köti az ér:ékes, de fUzet~s mfiveit l Ö • 

n 1 s 

Házeladás LAPUNKBAN HIRDEISENI 

Kilzhirri tc:uc:m, horv a 

If álvária parton lev ö 
Elsőrendll lörzskönl vezett 

is bármikor átvc:het6 azon 

h • t mc:ly inken át l d azama lak6ltclyc:m volt e a om. 
KEMÉNY JÁNOS 

p u l i kölykek 
kaphatók : Petöfi-utca 30. 

- - kir. tanácsos, ny polg.irmc:strr. - - .... __ .. .-.-........,--~-........ ~----···· 
b(il ki Ilelll lÜori~, llo:CI·)ih< r ne li ll ~z al \'t• j __ .al _____ _._ WW"IA{WI 

ré's m~~l<e1d.séig ná'am Irásban vagy szó-1 Ht.rdete" Sel·nk 
\81 Jt:iciiiS~~ be. 

FIZES~EN ElÖ LAPUNKRA! 

. Uyöngyös, 1933 augtr~>zlus 9. j 

kir, b~Js~Nv~~~ha,tó. J ered ményes~k! 1 

A "Mátravidéki Hirlap" 
mindenki lapja . 

TERJESSZE LAPUNKAT! 

Szombaton, augusztus 19-én fél 6 és 9 j 
órakor 

Vasárnap, augus!tus 20-án 3-5·7-9-kor 

jack London világhiríi , 
regen)re 

"Z U N G U" 
A titokzatos dzsungel. 

l rt!sz 

A dzsungel fejedelme 
11. rész 

A FOGOLY 
A g Hillaernher és a kincsker~sök élet- halál harca, elejétő! végig 

izgalm1s cselek·n:nyek a titokz-.tos dLsung<'l szivében. 

Főszereplök : 

Tom Ty l er és Ce ci J i a Parker. 

FILLÉRES HELY ÁRAK. 

Az Apolló mozgóban a BD,ft! és ruhatár szeptember 1-t61 kiadó. 
Dráma 2 részben, 14 felvonásban... ~rtekeu!s ugyanott az ll{azgatóságnU 

cal~le-a=allceuiD~U~Ice:>II§+§ILaGie-a=aii4Z3114Z31 
HA EDDIG NEM VOL'I MEGELÉGEDVE NYOMTATVNYAIVAL: 

TEGYEN PRÓBARENDELÉST LAPUNK NYOMDÁJÁBAN! 
Nyomatott a Kultur-nyomdjban, GyllngyOsOn. NyomdavezetG: Sima DAvid 
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