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Kimennek a temetőbe.,. Ff\ LÓCDERES 
Öröm nézni, ltogy mily azépen halad 

Mikor a harctérre indu:tak, virag hazUrt hGi.tak áldoutot s a hadisu· P.Z utak javitása, szintl! latjuk az auló~ok 
a sapkiJukon, puskájukon, dal az aj- rencse éolga volt, hogy ez az .aldozat ! derlls arcát. arnint boldogan fel fognak so• 
kuken, k•meny vonás az ajlron, da- az iletet, vury a lelki is testi Osszc- l hajtani: .Na végre !M 
C' Ol tüz a szemek ben, mindannyiukat .l omlási jelenteltc•c? Nagyon ill volt a tizenkettedik óra, 

hogy megcsinálják, rnert a dédelgetell ide· •eY ugyanaz a gondolat, egy ugyanaz 1 Amint hösiesen áldozta crvik az genforgalom már kezdett elszokni arról, 
a szellelll fülölte: harcolni s ha kell, ! élelét, ippcn ÚfV a lelki ts testi ösz- hogy bejöjjön a városon át ; elkarikázldk az. 
mechalni a haz.Aért, az ollhonért, odA / szeo!lllubaA a magasztos áldozatkész- Ilii állami úton. 
aem adni ·egy tcuyérnyil r.c az ezrea-~atg türelmcsen szenvedö, polg.u·i eré- Nem lesz most már panasz, nem kell 
6v11 szent lerü!etböl. E hervadtak a nye övt~zi azok homlokát, kik benán félteni a tenvelyt, a gumit, nem lenyt'get 
virá&<tk, dal helyell fegyverek uóltak, . b csonkán, é• szivökbcn igaz ma- bennUnket a kártéritési per . .s• meamaradt a kemény vonis az aJ'• : k k t k bb . l Nem fog azonban ártani, ha a~. illelé
• .. Igyar ént te in ene ery sze JÖVŐ e é. kesek, Sl.ép kérelem formájában kieszközllk, 
kakoa, a dacos tüz a szemekben s Kimennek a temetöbe.. • hogy a mátraiUredi 61 is kijavilva várja a 
megmaradt a szellem, a honimadat-l Gyöngyös város ts a ryöngyösi jövő tavaszt. 
a.~k, az élctet is odanyujtó magyar járás hadirokkantJai mindenkintl és Az u. n benei vám ls a rigl erdéu· 
aldoutkiullégnclr a szcltC'me. l mindennél elöbbre teszik az ó nacy lak kOzOII az út alapoSliO elromlott. Ellllnt 

Szerény katonának forgandó a ünnepükön hösi halilt halt bajtarsai- róla 8 borilás. Ül)an mint a reszelő - a 
.or •• • , az 0.. sorsu'· balra fordult·. •ay l l h kiálló kavicsréteg do:nborulatai minden jár-

• .... kat; ö:C ugy itjak, ory pompás zisz- mli épsévt!t veszélyeztetik. 
rész ü ic - hetazázezren l - olt ma~ad· lójukat ott kell kinyitni a Hösök sírja Ma még al ánylar kisebb 1 olt~lagrl 
tak a vér és dicsöség mezcjén 1 im- fölött, ott kell meghajtani az elesett lehet re.tdb~ho<.atnl, a téli f•fuvaroz4b után 
mar a vilag minden taja felé ciszért ltajtiraak azcnt emléke cl6tt, ott kell bitonyos, hoay - sirva nézaek rd. 
airokban almodnak a marvar dicsö- l hitet tenniök arról, hory l elöltük min- Ezzel ~gy Ott és kapcsolato, an IDeg 
ségr61, a maaiK részük hazatért, ele éen ilOnél el6bbvalók ezek a szent- kell csiniitatni az út két oldalit - az olaj-

jal pollalanilotl szakaszon. 
hogyan? l mankóval, üres kabalujjal, emlék ü halott.Ak 1 a Hlsök sírja fölött Stakérlők állilása szeríni a portalani-
roncaolt idegekkel, összetört testtel. lebegő szellcanbOI 111crilcnck uj erőt tás csak akkor lesz erednu!nyes, célját et
Azok meghaltak abban a szcnt hitben, küzclclmes életükhöz, hitet mínden érő, ha az út két oldaJin lév6 l -10 cm. 
hogy áldozatuk nem hiabavaló, ezek macyar ember leeszeniebb v;gyaban, porréte"el ls ehUntehk. 
viaszajöttek arra a kcacrü valóságra, azcginy tctea hazánk fellámaclásaban. Az 6t közepén h6zódó olaJos th csak 
h h . b l tt .. ük 1 h'· b 0 l t k k ". k addill: celirányos, mig nagy foraalom nincs, 

ogy ta a on ° ak v..r e ' aa a sazeazoru a or un ' szcmun -~amig a kocsiknak le n~m kell térniök az út 
teJtük szörnyü öancroppanasa, hia ba bOI kilturcyan a könny, midón &ász- uél.ér~. Az úr kél olJa:áu lévő porréteg 
VGlt az ember által adható legnagyobb lóavató llnnepsérük programmjal ol- szél!öl, kocsitól fdkavarva porfelhővel árasztja 
aldozat. Ugyan ezcll: szerencshebbek-c, vassuk. Hat ezek az emberek annyira el még ma is az egész villatelepet 
akiknek ,megmaradt az élet, de elve• e!valtak már az elO tlettöl, hogy ka- A purrétel(, még szaporodni fog, mert 
IZilt a hir, vagy azok, akiknek hitét tonai dícs6ségüknek, IZent áldozat• az árok fQidjét most er~e az. úlszalagra do· 
a halál sem tudta elrabolni? k" t ük k ma•uztos ui bólumál bahák, szép.n rilentelltk. Kiszáradva a por· 

dZS g ne • m ' rél~l vastagsávát növdi. 
Az életbenmaradotlak azt mond

J•k, hogy a halottaké az els6bbseg. 
Öle azt valll•ir, 1 mincicn be,sülclcl 
magyar azt vallja, hogy ennek a nem· 
zetnelr lcgncmcacbb, le&értékesebb 
eleme a föld alatt van, a nary vilag•r•• harcm•z6in ásott jeltelen sirok· 
baa. Az •lctbeamaraclottak azt vallják, 
hogy lk csak az elhalt testvérek '• 
baj"raak ut•a következnek, ef• valijuk 
mcr, horv ez a különbdg eszmei 
magas••rbél nézve nem aagy. Az élö
ket is a halottakat a(Yanaz a IZent 
ronelolat vezette, IlY u1Janaaoa •cica 

zászlójukal, odaviazik azokhoz, akiket Az utak karbantc~rlása els6rendtl köz-
elejtdt az élet? Hat nem az ilö na- l!rdek. 
gyokat ünneplik, vaey - ami oly tcr- Nem akkor k\·11 javitani, jókarba hoz· 
méazctesnek látazanék - nem ónma- nl, mlkor már nem javitbról, hanem útipi
tukat ünnepeltetik? Nem szivbc'!l'lar- lésr61 kell gondoskodni. A város meamo•d· 
koló-c, hocy azelr az emberek ocla hatja, a saját tapautalala alapjAn fi&etl a 

borsos tandíjat, 
mcnaek ld a· lratonasirokhoz, ahol Ha a vámos utak bevételének felitfor
cnminyl tiaztaaárban, azepiOtlenül ta- ditalla volna minden évben 6:fenntartiara, 
JálJak mer azt a szellemet, amely sz•l- - nem szakadt volna nyakAba robb tlzezer 

pen1ös k•adb. 
Icmnek azent Jelkép• l mcgörökit6fe A .Pató P .il ú, • gondolkodásnak és 
zAazlófulr l rendszernek ll'lndi!{ aulyoa rAflzeté11 az éra, 

K.im1anek a temcll&e t , , Teasék metrpróbéloi l - meal!rtl!ssel 
fo1nak találkozni. 

Tcstvirek, magyarak l Le a h· De .néma tryereknek anyja aem érti a 
lappali , • • ua vAt• t 
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Gazdaadósságok ked,dt •• ennek nyomán a lelkekben Nel
nyuivbt biztosit, viszonylaJoS jólétet teremt 
•• vé1re kikapcsolja .az ad$)hilrilékok IIJél 

Mladenkl llszlib.. van azzal, hOlY a n1pl k•rd•aek sorából. 
r•zdiink meg·e~elrése és talpraállitása IYó- Kifeledat kell adaanll azen IIJOdai
KYIIólal fo1 harni tléa:& aazda&iKI életUnk· manknak, holY a mal term•nyá;ak mellell, 
re. A Tiazajobbrarll Kamara mo•t az alibbl a folyó •vl ad6 készpllnzben való klflzctf
beadvinyt lnr•zte a mlniszler~lnOkhGz. lére a h.ttrilékoaoknak nem marad fedeze-

.A Tiszajobbparti Mezt'IKazdas.tKI Ka- te, a ilY a folyó 6vl adó meKfizetéaéhez, 
mara terUiet.!röl augua.tus hd It-re rgybe- mint fell,telhea szabott 10-20 sziz.alfkoa 
hil·otl IOd.tk érlekezlelt'nek halérozatából kedvumény ayujt6ta, lal.tn eayelltn IlY 
kifolyólal azon tistlel~ltdj• s kérdemmel fvr- lllida námára aem lesz elérhető, - tliuen 
dulunk Nagymt!Jtóságodhoz, hogy kerUletUnk mir ma la mlndenlll halljak, hoay miért 
IIZdakOz!lnségénrk ill fdlárl jogos kiván· azoltillllll bt • aazda Ilyen Arban ll AI
Sillll meghallgatni és teljeslieni krgyrs· Iamnak a buijil, ha az la piaci irat, amely
kedjék. ben az ellll.imolist nyerile - a kitkerea-

A m. kir. Miniszttlr'um 8 650/1933 M. kedö ls meaaJja érte a akkor 11 Al amnak 
E. sz. renddetével leh~lövé teul, hOl!Y a nem volnanak adminlsztriclóa kOlt&é&tl. 
sazdák u 1932. t!v vt'gen nyilvántartoll adó- Ga,da•rdekb81 hll meJállapllanunk 
!látrál~kukat butában és rozsban ls ler6hal· azl ls, hogy az ad6moril annyira uakaéars 
ják. GudakOzOnségünk a rendeletet Oröm· helyreillhasa szempontjáb61 veazélyeanek 
mtl fowadja, mert szellemét takintve rtal · tartJUk, hegy a rendelet nem lett a pontol 
taldakivinoágol lát teljesedésbe mennl, a adóli~etllkre k1terjeaztve. Éppen azt!rl feltllt· 
rendelelben fogJa·t részlelekkel szemben a- lenül mtllilyosnak IsmerjUk el, boiJ lilik· 
zonban komGiy 1110daln unknak h egyuttal nek adéh•tralékHk nl•ca, Idei adcSjukallzla-
jl.lgos UrésUnknek kell k•feJezéat adni. Un termtnyb~rr és primipmrnal rt.ndezheaaék, 

Fent Idézell rendelet 3. §·a szerint a A m. klt. Po!DIIIYmllllalller ur 11.000/ 
lllneatár az adóhátrál4k törlesztésére fel11ján- ISill. rendalele azerlnt a f. fvl javedeJem 
loti t~rményeket csupán a piaci áron azA· ta vagyunall6 kivetése 18 "'- P b111, illelve 
mol;a el, Et az ár kamarakerül~tünk észak- 14"- P rozs ár alapjin Llrtéöt Mdtányoa 
északkelell vármegyéiben butában 8 50 pen- len.te tehát, ha a f. évi adófizetéanfi. a buaa 
~·. rozsban 6 pengöt jelent mhsánkénl, a éa ro11 fenti áron azimoltatoa el. 
butella értékél la beleszámitva. Ezek tiGrebocaijtáaa után mllly liazte-

Érdekképviseleti hivatásunkhoz és a lettel az kérjlk, ,hogy a 111da az adóhitrá
hozott határunthoz hivén szót eme O nk a ljl•icokra flzetendl miadan 20 aranykorona 
te1 !n~nybell f!zetés e .r•·nds.t.ere ellen, me ly (23•- P) utAD egy_ miua .1taz6t, vaay en
·a tat'!Mithi\Ja4omri'·nhve ellnft n~m jete'át. ·ru~·k visioit}ltqos itblia .nietfeMi 'menn)l.-
. Kamarink terllletén az allóhátralt!kok •••• rouet ftzetbenen:'" ~ · • ·· ·· · 

A lUdAknak . nem tell ·auodilmas
kodnl, bizoanyai mlndent el lotnak kChetnl 
vezete A lamférflalnk, hoty az eJész orazAg 
1azdad1l belyute~ mlndtb eiyea po•aár 
javira alakuljon. 

felszaporodásának ekkora mt!rléke elsOsor
ban az 192 •• évt61 kud6d6en néiJ egymist 
követő eszt~ndö Eorscsapásalnak tudhaló be. 
Karnaránk terOiell!n négy éven át ugyazól· 
ván •~mmi buza nem termelt él ennek kG
vetke:llébán egy anyagi ereillben leromlott 
gazda:ársadalomnak ma egy '' termésnek 

'n'lenn)iséglleg ugyan szAmottevG, de •rté- --·!!!!!!ii!!!--!!!!'!!li!i!!i!!!!!l;!!!lii!!ii!!-iii!!!iil! .... 

ok'él'en egy ujabb sorscsapást jelenti ered- Ogyvédek érteke•lete 
• ményclvel kell számolni. Igy kOvetktzik be • 
azntán 11. a tragikus helyztt, hogy azt az A1 iiY~~cll kamarÁk onaáao• kama-
adóOsszeget, me·yet az elmuli években ter- rak&sl ~rtc.c&lctct tartaaak Eaerbca, uj 
més eselén IlY mázsa buzival klegyenllllle- üay~~clk~rcl•ack Ur1yÁitao: A1 •1~11 •n- 1 

tert volna, ma csak l-3 mizaa budval f~- ~tell t.t.raaclalom aaay ~árakoaáaaal teklDl a 
~ezhetl. Ennyi termés felett pedll( - aajnos aacptembcr 17·ú tarlaacl6 4rtckc•lct cl~, 
- nem rendelkezDnk. mclyock proararaja fcl&lcll &l lfYYI41prob-

eazdakOzOnsligUnknek még lllinken Itaaik aaiDclco egyes ....... t. 
emlékezeléiJrn \ID az az Idő, amikor a ko· A k4rcltsek cl6acl6ia Nyári B~la m, 
ronarornlás ld~jén 6 biztositotta a pénzagyi 1 kir. kormáayf61aDáeaoa, a kalo.:aal kamara 
fi!Ytn~uty !~n n maradását azáltal, h·.IJIY a reá ciDke, BlauDcr M6r a ltuclapcatl kamara f6-
kiróll adót minden 20 korona helyell egy tltkira, Saca6 Fereae •• Vckcrcly G~ta Ilu
mázsa bu,ának akkod .trhal fizette mer. elapesti kamarai tltk•rolr, Saokolay Latos 

A .t. ak ke. r vállalt terhekre hiutkozásaa1 Hc~ci •.lrme1ye tlaatl f6iry4au, SbaoD Ml
n i11azság .és mélt.tnyossáa azt kivánja. bály Pál ~~ Boú Era6 a buclapallkaaaara 
holY a felórtékelés olyan mérték•t kllrjOk, •álaaat•áayl taaJal. 
mely az akkor hozolt aldozattalarhyban áll. Aa 4rtckcalet tarJal aaombatoa •rka 

·Amikor az értékesilés katasztrófill• a- nek Ercrilc, ahol ioup•lya foaacltaU1 u
lc~~ulása a mezOgazdasá1ra lmmir kiblrha- Ua este k&zOs •aeaorát naclc1ack &l •rkc· 
tallan csapisi mer, amikor az aarámlló ed· lettek tla1talctt!re B1er •'roaa a aa cpf 
dig elképzelhttellen mérléklf nyilt kl, ami- kamara, malyea ~aoaylra •rüka fclsa6-
lllln a 1azdinak az adófizet•aen ki vOl mb lalisok fopak clbaapaal: . Al •rta~talet 
haluzrhatatlail kOielezetllétel ls vannak, l• ráatYa•61 a fYOAfYIIJ lEartlnak á Gy6a• 
lllidőn kereaked6, I(Yáros, bllk ta eryéb n&s ~ir01 DICIIal~ál& folytla •cll•tolat
hilclez6k lesben Allanak 1 mlndnyáj .. a jó ják a ~•kea tet6t •• a MátralaUla .. Gy&a
terméare hivatkoznak, feltt!tlenlll joroa •• ry&a&a kercuttl utaluk hala. 
i&aza.tges, holY az illam réadrOI olyaa me•· A1 •n•••.,1 rcm•la, ••lY .". aa 
Irt~• nyilatkozzék mrr, mely rdlla eredm•- l1eo ko•oly •rtckaletre as llaadatfyml
ayeket, a t~rmények irálllk áltaiAnoa ••el• alsltálum la ciklllcll llletllkca kllrlltl61 ... 

MB GYE l ÉS VAROBI 

HIR EK 
V Aro~i kftzgyfil és 

A város Upvlselltutülete a mult hét 
p•ntekjin tartott rendkivDll kOr.l}dlé••ben a 
kltOzOII rirgyakal a klvetkezOkép lnl.zte el: 

Orosz Ern6 einOkiG h. pei1Armester 
t16terjesztésére dr. S.mrec.Anyi Lajos earl 
elyházme1yei érs~kflpbztort, r~yém.intmlat
je aikalmáből hódolatteljesen UdvOzOltt ma• 
IIISzárnyalásu felirat utján. 

A v. k!lllzemek 1azda~á101 mUitGdé
aének 111t:fVlzsJáiAaa Ugyében a Jelenfeal ál· 
lapot fr n nt rt.tsa tArJyában hozott hatire
zatot, a vonatkozó kimutalások t1Yideit1 fel
terjear.téll!vel. 

Dr. Puky Árpid polgármeater szabad
sAgát, aki l hétre Guteir.ba ment, tudem.i
aut vetttk. 

A m. kir. kOlkereskedelmi hivatal ki
kDidOIIje javulatha a városi l) Om Olcs- •• 
zOidaélkh·ilel elénk itéae, megazervezése ts 
lrány1tása •rdtkllben szakbltollaiKot alaki
tuti. amelynek tatJal a termel6k r•sr.,r61 : 
Toldi József, ifj. Szalal Jinos,. Baloah .Sin
dor és Kozmá•l Sándor, a kerukedlk r•
szérll Tót~ MlháJy, M.iqm István, ·Mar
tnorate~ Rudolf, Slmooovics Herman, Hajd6 
3tu6 és Rus1 l1kab, a felsömezlllazdasitl 
Iskola r•azérGI Huszár Elemér fa Gáb1l1 
La1os 1-aad uaktanirek, a Hevesmeayel 
Gazdaaígi Enualet tltdra, a GazdakOr ta 
Ktrebkeáell~ c;,I{II,OI( l -t. l klkllldOtte, a 
p6sta és vaaut f6nGke, hivatalból a polgár
muter, a javadalml hivatal vtHI6jt •• a 
kOutgl biró mint placbiz:oa. 

Dr. Blauir ÖcUn, dr. Enyedi Róbert 
l-a SzaJai Jóulfnfval m.ilvafü:edi telkek bér
letére vonatkozólal IturejOtt azeraGJtaeket 
elfoaaöt~. · 

A to:t Bene-vasuli t .. teleptn átalakÍtett 
mérle~eházat vitéz Lányi Llndner Sándor sd
zadu.mak adtJ b•rbe. 

A v. k01mUvek kOIIst!Jvetéaeit, melye
ket. már tnult azám unkba:~ IsmerteliO nk, vil
tozaliar. ul elloKadta, 

A m(dvailott isványvi& ta azikvlz-eza
bilyrendeletet elfogadta 

A Hadirokkantak záatlószenteh!sére 3CO 
P-Ot adominyozoll, 
. A v. szeszf6zdél továbbra la azllnetel-
tetl, ml1 arra villalkozó nem akad, 

A gyakorlótéri szintófOidek b•relnek 
40 százalakos mérbtklédt enredllyezte, kl· 
vév: 11 1931 évi új bérleteket. .... 

A .Honaz• r~azv~tele veraenyt,r. 
IJaljaokon. A kOzhatósltok, kOzOzemtk a 
llladandó ipari azállltbok l!s munkilatoknak 
versen) ti ray a lb utján való blztosllásánil a 
pilybatl felhrvist tartoznak a Hadlrokka11.: 

tak, HadiOzve1yek és Hadlárvill Nemzeti 
SzGvetséae helyi szervének ls megkDidenl. 

T arjassza lapunkat! ) 
A Mdlrtlvldlkl Hirlap (Jy1Jn0611egt•rlalma-

14lbb IIIP}II. MlndenQtt tZI kmtelje t 
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ll dj ~DIIftl ti 1411111álldt 
A 11boaaje11 •rtfke, amely szlksfaea 

l biza fa rozs vllelébe&, ujabban l méler
mizaa 1tin 3 ,ea16ben leli meaillapltva. 
Ez a termelOt Illeti, aki azzal adójAl fizetheti 
Íl Plliil feltrflz6vel, fe"l pedil UIYIDOII 

pfazbeo IDIIkapja, ba pedll mir adója 
IIDCI, lkbr teljaa OISZIIbeo, Mez61azdik 
ea~mbkO&t mezOaar.dasial va1y biztartisi 
célJlikra. l raboait Iloleila nélklll is ill u
IIAzhaljik. MezO&azdioak uimlt a kapis· 
nOvéoy, azOliO és IYIImOic:atermeiO ls. Hi
nyadréazes bérlel esetéo a haazonbérbeadó
DIK jutó aabooa nem lekinthelO tulajdosjol 
itrubbiaaak a IlY boletta um kell utina. 

A aallonatennellaul foalalkozók, vaay 
l rabonél bolellarnenteseu joaosltotl azer
zOk 1ajál hizlartisuk és mezOJazdasé&uk 
dljára azolailó 11bou6t csak a vim kivé
tele ellenében OrOIIethetlk mer, ez a vimllr
lés, amely a llsztfor&alml ado alot meute&. 
A kereskedelem céljára Or"• ala kerUI6 bu
za •• kétszeres után miza.állként 4 p 50 r . 
l rozs utio pedif 3 P liszJforl(alml adovili
sirot kell flzdni. ti.t a viuallrléa;b6J kike· 
rDIO liszt aDtOiparos UI.ill lesz a IIZdl aa
jit ~éljára feldoll(ozlatva, akkor a malom éJ. 
lal ktillilotl szillitóuárcéban a a.ü10 a~ve ia 
lel&lnleleodO. 

A vimlrlfsaél buzinil 12, porlásért 
2 0/0, kt!tszereso" 13 •• 2 0,0, rouu41 15 
a 2 százalék vonnaló le. 

TANÚGY 
NÉPNEVELÉS 

HadiJyimolt uermekell GutOndlja 
Ne111 hivatnos Allomauyba tartozott katoaa 
ba..tJirviJI és IIJIIiOb 25 IJaZIIékOS baCU• 
rokkant IYermeke kOzépia.kelal, llliskolai és 
taneaeiskolai IJeJe alatt OsztOudljbao része
aDihet, ba lislia Jeles tanulo 1 ha erre va
I)'ODI vlue~oyamál foava reA van utalva. 
Az OaztOnlliJ évt 50-80 peuao. - Enrt a 
lteiDayrDIDIId\!r .. ez kérvé•ryeznl lehet okaó
ber 1-1~. K-!rvéoyQrlap a vidéaen a vArme
IJtl azamvli61é1ektGI kapható. 

MÁTRAVIDÉKJ HlaLAP 8 

Hevesmegye várai 
Ezen l elmen IlY CIIDOIID kiéllitott l 

klnyv halJtAl el a sajtót. 
Sr.en6je 111ir aem •rle mer munkiji

nak metleleatatl, Pisztor Jór.aef nr. ryma 
tanir lrlk ilomra hunyla •~••••· amlkur 
mt1 a kloyv oyomis alatt illott. Nem •rte 
11111, holY a szorgalommal, hozr.iértésstl 
merirl 1111 az l kezelbOI jusaoa el tanitvá• 
oyal, e&yeaiUetek és lluteiOI kezéhez. 

A ~zizbarmlnchat oldalas mtben 10-
moren, lOrlénell okm.t.nyok frlhsaznil.t.sival, 
a virme&ye l.sszes v;;ralnak lelrisit talá.julr, 
az elhuayl raji.taoir sa)itkezBier ktnlletl 
rajzal vaJ. 

A 'oslhllrDua munka értékét nemcsak 
ar. elhalt azerz·o klz&zcreletbrn illuti aze
mélye teszi trlékeué, hanem az a pontea 
tOrlénell adathalmaz, amely mloden egyes 
virnak kelerkezéséröl, a magyar tOrténttem
beo telje~IMt hivaté: irU. •• puszaulá&ioak 
okalr" ad érdekre és klmeri G ranu.ményt. 
M oden sarában a maayar Haza iliuti ra· 
111zkudát, a dlc:.6 mu•t találhaló azuufelGI, 
hoay az 111)1& vérak .. k leiráu mindeuUtt 
•rdekea és az olvhót akként nórakoztatja, 
mi11lh.t lan•lminyl kiráouuláaoo Vlnne réut. 

Nébal P.a1zlor józs.f muoká)ival a kl)· 

aOasfl( azélll réteaeil kivAnta me1ny~rni a 
dlcao ma&yar korb61 viliiZamaradt virak li
merett!uek, ezért, népsura elladáaában, le
lrisait a turisztika szemsaOfébOIIa értéknoé 
tette. 

.A Mátra renitieleit jiru, lt!plen oyo. 
mon lalilunk elya11 helyekre, melyek nem
csak természell szépsé&eikkel ra11d1ik me& 
az ember lelkét, hanem tOrlénelml haJYu· 
minyaikkal ls izziaba hozzik képzel6déaDn
ket. liyenkur bérclsaskéal neretnénk viasaa
repUinl azokba a rég lelilll t iLiökbr, mikor 
mé& a Mátra lakottabb voll, miat ma. • 

Ro~jouais a lerméuet éa a rql drc11l 
mullért. 

Elaösorbao sek eaer réri taailvinyinak 
firyelmét hivjuk fel az értékes muakira. B:
zoamyal szlve&en foraaljAk majd lapjait, merl 
régi jó lanáruk ir.ir-vclri& ma1yaros nelle
me és hualia& érzése árad Ismét felllik 
abból a JJJuukából, mely már saak vlasaa
hag)Oit emiéke: CJJ deték IIIKJar taDáraak. 

••• 
A kOnyv 2 pedJ6& jrban P.:thes Bé· 

Jául!, KoztlazlvistlGk, Donány•naayáa uda, 
Tr~:pper jenO, Szenea Vilmos cé&eknel kap
ható. 

---------------------------------·--
UJDONSÁGOK 

. Szem61yl hir, J) r. Cleaera 1 c~ 
Andor a•ab:adaágár6l viaaza
t6rve, átvette a Horthy aza
nat6riua vezet6a6t. 

HaiAiozil. Sulyea osapáa 
trte vároaank kereakedOtár
aadalaanak egyik kö•tiszte
letben •• kösaseretetben ál-
16 \agj1U: Berk.ovioa Somát. 
Jóságoa hi,veae, közel 60 é

ven at bQa6ges 6 let t arsa auc. 
~8-án 71 6vea korában sziv· 
as6lb~déa következUben hir
teleD elhunyt. Az elhunytban 
Pr. Bálint Mik.l6a ügyvéd éa 
Pr. Bálint Andor orvos éde a. 
anJját, d6vényi t'6ven Zsig
mondat pedig n6vtret gyaazol
ja. A temetesen a gyászoló 
család iránt viirosunk osz
tatlan rtszvéte nyil'Yánult 

aeg. -

zavuta aec. S&6116a Gy.örn ety k6• 
ben meabodott ta oly szcrcaca•tln .. 
esett Ilf szikl.ra, horv bal alaóiA• 
szaral törte. Ment6ink síellek aeri.._ 
rtrc ts a su~yosau atrült rcntiOrt • 
Korhuba azaliitottik. 

Tiiz. A rirt "Anrval" ventitrit 
hátsó épü ctéb~n fuzóg is nimilc•
lada üzem van berendezve. Auausa
tus 29-tn a gyarban tüz tamacb. A 
tüzohók két a~:erelvénnycl vonultak 
Iri, azonban dolcuk ncru akadt, mat 
mirc a h.:lyuinére értek, a Mavart 
kocsiu.intben felszereli mo\oroa azl
valtyuval a tüzrt cloltottak. A k•r 
jeienlcktclcn. 

Auausztus 31 in délután airy 
orakor a De•k Ferenc utc.aból lelez
tek l űzet. A tüzoltók ide is kivonultak, 
azonban dol&uk itt scm akadt, merl a 
Petes féle kerteazet azaraz lneleit gyuj
tottak csak fd, dc a tüzohoknak el6· 

lakolal értesUta A ayonrvosi r. kal. 
pol&án ,a l~r•G m~zl&azdariáji ill.oliban a 
IOboi kOzéplo~ú Jakuláho;~; hasonloilu a j;r
vtiOvizalál.ttok llt~:ptenlber 12·én, a belra• 
tá,ok nept. 13 J'·én, a V.:ni Sanele 15-én 
luz, A pOtló érctlsé&i viz~g.t.Jat iri11bell ré
szenek a termillusa szepu:mller 18-20, a 
javiló cre·tsé~ll! ozept. 38. Az Inté&.! iJaz.
IIIÓsiJ>I nyumat*koaau flgy~:lu1ntetl a di
áklartó csalidukilt, huay O cuk az enae
ddy& adJa mrl( a datktantahoz és ellenönl 
IZ likulai lllbi'yok éri. Imében a d.éklaká Me,zavart mulat••l· A (YÖD· zetcaen nem jelentették. 
10kal, azo11ban a azUIO:C választására és a IYÖii allamrcndörséc lcceayatacnck --····--

FIZESSEN ELÖ LAPUNKRA l 

dléklartis kOltléleire befolyill nem Jyakorol • 
• .___________ ualtadnapoa taalai kiraadul&al ren-

•••• . . ... deltek a Matraba. Eleven Vil( mula• 
toz&sukat CIY szercr.csttlcn ve!s·lcn mindenki )apja. 

A "Mátravidéki Hirlap" . . ..................... . 
Szeptember 10-én :o:~:i=:a~l.~~~~;-::k zászlószentelése l 

MINDENKI OTT LEGYEN! 

··i·····••'•••' ......... , ••• ,·-···-·· 
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61.000/1933. VI 3 Hálll. 

1 árl(y: A 11az.Jasági cselc'cillk 
szegődmény.::. f ldj~nel• kl)tlö!ése. 

Va~amsnnyi varmEgJB alispínjínak es 
th. város polgírmastar8neh. 

Tübb esetben c'ölurcu't, h1'2Y el!yés 
aazdjk a 11az<la~ági ChdéJek szegf d111~nyes 
földjeit a gazdasita átlagos min(.s~géuek mm 
mrKfelel6 ht!lld~n jelr.lik ~l és azukaltltm 

jól mel(mGvelve a•iék ét 
Uat.s~al az 1907 tvi XLV t. c 26. 

§-ár1, a JllazJa~áki caclédtk uociáliti úJ~· 
keinek mt góv,,sa céijábol, - fdhivom az 
Alispán urat, hol( y ua·~:frklö n•< don hiv Ja 
fel a jlazJák h~ycln1~l az idézett törvét;y
szakaszban df•irl rendE'li.eL~Sfk pontos t.c
tartáscira, melyek H trilll a bll'l(édmt'-n) ~~ 
föld~! a gazaa J..ellö iclcih~n. vcté~f. IJ:Óiá i 

sz. cl int o! y an 1~1li:, It-n kiHe! es kijelrlni. me ly 
a ga1J.a;;ágbön l~a,c:d(• t .. rn••'llY n lá S1á11t 
lObbi földek t It;. la nos 11 lllíi~<•;l:~l ü nH·~ ft. !d 
t::gybtn figyl'imcztetendök a ~tazd<li< arr~ i~, 
hu~ty az cmli!ett törvéii)SZ<.kilsz ~itdmelltn 
a g,.zJa snl(<idméuyes f·\idd, ha aLI a szcr
zöu~·;; surint mc~mllvcl\t: köll'lts át;,dni, 

amilyen jál <tz••n a v1dékc•• a hasonló t~r

méay ala tzád földe~t't JIJI·gn;ivelni &ZO~~. H a' zeladar s 
Hudap~al, 1933 au&u.-ztus 8. ., 

l l l' l! 

Gye,rekiáték 
a nagymosás l 
n be6ztal6s Asuany· 
~ dicsoíret mas6parral 

mas6s ABC szappannal 

Minden dörz~&lé~ nélkül is egy ke i ;-~,·o h? fe

hére ruha l ÍJ'/ cb:cozik On helyett c: HuHer 

ABC szC'pp:.m. Kiadós és ÍJY oh :hb \'::1) 

i : :. 

A.JÁNLJA 
Dr. Kállay s. k. K6Jhirr• tc•tem, horv a BARÁTAINAK 

A ki;tdmány hi lel. u1: A1á·ta;, mln. ir~.-~ Kálvária parton levő . 
daflltlszt. ~~ 1th•iker átvellc16 uea Ő 

-~-· ...."._ --~-.-.---~ l házamat mely évekca át Biadom S ISMER SEINEK 
9o2~Jki 1933 ' l•ilolulv•m velt • , LAPUNKAT' • l - KEMÉNY JÁNOSay '"lrár111estn.-. • 

Hirdetmény l lriFíi~~~Jl:i:B:G~~ 
A litvesvármegyei Gazdadll Fdlltrye-l ~ ~i} 

llls·'.·· me~AIIapitása szuint _a vá;ml·j!~t' ~ ~ A o o ll' O' !'t, :'ozgo' ijk5 il 
''!:•'·z tetliietén a ktd\ e~ö ttiÖJárAs folytan U l :'. f l 
az ar au ka m€-rhfletit'llil( t(suporodotl S lj!Cn r 
ragy ve~zél)l jelent a lucen,a és htrtfé~H.•e. ~ ~ ____ ..,.,.."....·"""""-~'-"""' ... m ~ 

Tl·kinltllel arra, hl'I!Y az ar<nka nia~;. l Sz•jJnha:rn, ~nr:. 2-án W 6 é> 9, v~;árn~r. ~Hpt. 3 lk 3 5·7 9 óraitor 

tl\!ete 7 ö s a~ i azt ir ani t n.u:,.s,tja al :1 CSAK FELNO., TTEizNEK 
tulajdonos vagy hirlu~os az 18~·4. évi XII. 1

1 :t. 

1 c. 95 § ~> ;·ont;ái'a Utkölll kih!'t!lll~t ~o- ~ Ml.Sfer X '' M·s2ti~us ro ténet to Llvon;ht>en. Fils7e-
vet cl és 600 pci•j.;Íiig ltr:euhtiÖ s li~áráMi. , ~ 
is átvá!lozt.dh;.tó 1-tinldt':sel b!l'l:l'leullt\ ' ' • r~ pili:< Lee Tr;.cy, Fray V.Jy. V t ÍKhir?.r.lók, 

fdh.v,., 11 a v:\11:s határál,an tulajtl. n na: Vi!Jü C;tiltlrt1\k- pé11leil szeplc•nh• r 7- 8-án - Fodor l. h 7 h'! v i á~hit ll vigjittka: 

l'oir;o:,i-:"1 rl·IJ'!d-:.·,.1\ g;.zlákat, IH·lll< az fl:t<J- ~ ÉI{SZERRABLÁS A V ACI UCCÁBAN @] 
lu~ ,niiv.lt tlrllhkn ,,z aran::aatást f,ll(a- ~:~~~ ~~M~ZI]S@Z~EIDLVhÉ~·N· y-.l~lr:$::15: !J~~ uatH·: tsa!·, m:rt t'l!l';ik elmu1;:f07ltha t~s~t~n ----~~- ~ _ _ :-

t'ile .. ü:. <1 kill.il(.'~i r:j •r ás n:,·g 1~,1 imli:va. 

Ü)lllli(}Ö~, 1933 üUgUHIUS 21, 

01 osz E·ttii ~ pol~eárme~ter h lm Eten szelv.ny tulajd •nosa, miut a .MátravöM~I u;,tap• riMlzet~je in-
---;o;;·--..=-•-•==---.,;~-a-·!!ö·ioL"". ,. __ !' •••• ll~~ult f h/• 7-~n c~lltörHII<!In hárme·y "11\ad lhra 2 d;:rah jPI(yd tat!nyb~vennl. ~~~ 

····~--- ~""'T"'' lllilo Elsör~ndll törzüönyvezctt Páholy 6:l, fenntarto,tt50, zsGllye 40, zlirtszék 30, támlás, kGrazek 20 fill, li) Elt'lad.h fél 6 l!s 9 (:r~kor. 

p u l i k ö l y k e k 1!!1 lifnybe vettem~,. ..... darab _______ _filh!res jegyet. -----···----------------------- (!] 
kaphatók : Petőfi-utca 30. lr:-6't=*l[@J~IC8=11lí:iá61~[L":'$::1]~. 

• . .'1~" 
HA EDDIC; NEM VOLT· MEGELÉGEDVE NYOMTA TV ANYAIVAL • 

TEGYEN PRÓBARENDE~ÉST LAPUNI{ NYOMDÁJÁBAN1 
Nyomatuti a Kultur-nyomdtban, Gy1lngy!hö~l. Nyomd::vezetG: Sima Dávid 
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