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VENI SANCTE! 
ahová a Gondviselés kijelöhe öket, 
anyagi gondoktól mentesen, méltóké
pen betöhhrssék és igy mindenki ál
tal oly megbecsü1esben részesü:jenek, 
amilyet értek es munkajuk foiytan mél
tan megérdemelnek, 

Csaknem háromhónapi Slünete
Jes utan ismét megnyilnak a tudomány 
csarnokai. Szülö, gyermek ajkatól 
szill az esclö fohaaz az lsten felnen
telt hajlékaban : "Jöjj el Szenilelek Ur
isten l" A szül6 azért könyörög, hogy 
alapvető rounkájat, melyre az h.kola
nalr épiteni kell, siker korouazza. A 
cycrmcll azért esd, hogy szüleinek 
büszkest,e lehes~oen. 

Valahogy mas ez a könyörgé!:', 
mint aho&y rendcs korülmenyek kö
&llt lenni' szoko1r, Jobban a sziv me
lyéb6l fakad. Annyira mas, hogy mtg , 
az egyébkent kö.tömbös embert is ma
cival ragadja. Az is enCKe : "Jöjj el 
Szentlélek Uristen l" Mindt" nagy 
s:tükatg volt kegy",lmedrc, de soha 
annyira, mint must, liolagyou Sekfeli 
kell kenelmednek kitradnia. Kiarad
nia a gyermeke~ re, a nemzet virága ira, 
jövendő remtnyeire, hogy a honajuk 
fCl&ölt reménycll: bcval!bahoz szüut
cesckct megszeruhcssék. Hogy meg
értatlr, mily nagy feladat elölt alianak 
és c& a tudott urkalja öket a megfe
stitett munkan. 

Jöjj el Szenilélek Urislen l Add a 
te erösítő kegyelmed a szuiÖKilek, az 
iakolaztatáshoz uükséges eszközök 
mc&tercmttsehez. Mo:rt olyan vilagot 
élünk, a"Dikor azok clöt.!remtése a leg
több esetben leküzdhetellen akad.alyok
ba ütközik. Eztrt van szükstg Rtad 
erlsseg Istene, hogy ahol mar min
tlea emberi eröfeazilb hiabavalónak 
bizonyult, a Te T.amogatasod jöjjön 

aceitatet l. 

De mi lesz nelkülecl azokkal, aki
ket az Isteni GonGiviselés a leefőbb 

t•maaztol, a azOlöktől mecfosztott ? 
És niocs, aki námukra a betevl fa
latot, a lcgazükséccaebb tubadarabo
kat blztosU11a. Jöjj cl Szcntltlclr Uris
ten l Puhitscl mec a keményszivOeket 
c minclenklt61 elhacyatotl cmbcrplán• 
ták irant, hoay eCY sc· lecycn elyaa, 
aki adrl nem &ucl c!ccct tcnai a& ls 

kolabajárás köttelezettll!glfnek, mrrt 
nincs cip6csktje, ruhacskaja, -hogy 
belassak, miszeriut csak ugy szolgal
jak a nemzet jobb jöve11döjenek ügyét, 
ha szivük fel tud mclcg!tlni a lamo
gatasr.& azoruló kis iskolas gyermekek 
i•ánt. 

Jöjj cl Szenilélek Uristen l Araszd 
el kegyelmedeleJ a nemzet napszamo
sáif, a magyar lanitósagol. Adj nekik 
sol!:- sok eröt a& oly fdbecsülhelctlen 
értti.lü nemzetépilO munkahoz. Add, 
hory nemes m.,nitajukat a legteljesebb 
siker lreronazza, hogy azt a helyet, 

Adi ki!arlul a magyar müvelö
dés ts tudomany ezen felszentelt pap
j.dnak, hogy a széllök vall;,iról levett 
nevelés gondjai, ez évben is, a tölük 
megszakott buzgalommal vege2.hessék. 

Jöjj el Szentlélek Uristen l Araszd 
Szentlelkedet az egész magyo~r tarsa
dalomra, hogy annak minden egyes 
tagja tudja kölelnségd az iskola él 
az iskolas gyermekek iránt. 

JE.GER JÓZSEF 

.................................................................. 

Ff\LÓCDERES 
A sok ~taj,•Rl<, p :uasznak, h gy l~j!l'SZ·I 

len i kell Mdrafii. edd, ~atgó<en meg jöllu 
eredménye. 

Már 1.-jl~ulik l j 
A két temltSL pá·ya!•oz ~p;te~.ek mlg 

1
. 

egy ikrr pi1ya1, 
Mindcn m.is elö•t ez az Iker patya 

kellett az üt.lül,'\telepuek. lia ezt me11 n~m 
épilik, - i • .:rn.:k nem é11 ltk ·· mirc tuund· 
ha:ná majd, hotn: .hat • .em caináitam tker 
leninpályái is l? 

E' kcdltll l n urtaHI \1111 kellett. Igazán 

hely•lks~ - m~K sem leli ké1 dezvl', hoJty 
va1bn p~tu é,; jdósztrÜ.iél( S7.~mponljából 

mit sull .:tn~ .ikerh"z"; 
d" az már - a v llatu a;dotöosokra is 

- m<"g!epö, hogy a h~épit~.i l(rvlöl elléne 
helyezik el a~n idó.>IZ19Utlen .ikr~t". 

.IIIJk 111Jni" m:llld-.ná a kötljtll.gatásl 
sza!·ferf,, hol(y az elf,,gad~lt és letárgyal! 
t~:rv ehibb ualJ . .iyH~tü eltárís sorín modo
ailandó - s ha l?:) mó•losilják - akkor 
su t> t d a .saját elgonJolá.". 

TudomábUnk sz.:rint u első teniszpá-
más o~m is htánywll f's hlilny;ik, lyákh-.~z ls blilhál} t.zetÜ halátozal lelifellek-

A villatulajdonosokat ulgoruan hele-J tel H'• No de lll uk nem késllllt~k .lhrnel. •, 
szoritullák, hOIIY hetellkent csak kétszer SZII• Nem fJan.a.wljuk fel a nyári akord
bad Ontth.ni r. sok pént Dk be levő kettjei ket., béreket - mejldoljloznilk tri l! - pe d iK fOld• 
A vtzhtányhoz nem htáuyzoll mí•, cuk ez munka télen olcsöllb és minthogy májusic 
az .iker" .cund .• tal, luvAbbi lenniozpá yAk, a- j senki 1111 ltd olt nem kntlllitt'zlk - - lett 
me yek mint v zna11vlo(ly11szlók lo11nak szt- volnd id~Je a f·IIJtoJt~s.tek, d•••'""'f>~r-janu-

repdni, l átlól, me~száilui. 
Ndi)On l!rdekes lesz, amikor 1 telep- Szerenesés üdill/\telep l 

aondnok kiadja maJd önmagának a rendel- Csak a t~:nis!pálya su poritása hi.tnyzott. 
keu!st, hoiJ a tenlszpilyál Dnt~ni tilos Boldoli n• unkása a fejlesztésnek l 

Finom eay pálya leu l Nem találl más hiányt ll 
Ho"y a szoms&éfll villatulajdonosokat tloay a villasor alsó veaén lakók eay 

nem érteeiletti!k a ki!azDiö .fo~jlesztéaröl", kilométert loholhalnak az .i kert&". hOlY 
Ptlll me1lep6. Joa&al kivAnhatnak a közelben is 'IlY pi-

Mi lleleuólli~uk van lia valna - illY lyit - nem szllmlt. 
ls llllat karUraaknak, - hogy a ltjleszt~a Az utm vo!ltervhe vive l 
Jo1clmi!n me1h1t erd6t lrtollak, hoay aay-.~m- A terv meg az .tkerntl" nem azimit. 
naklila i!pltenek IlY lkerp.tlyit. Ezzel : quin l 

Nem mealepő az sem, hOlY az el6ad6 Hol 1s olvutu~ csak? 
c:&ak akkor azerzelt a .n&ll)' el1ondolbról" .A Mátra·UIIY adm•nisztr.tcióJa ez ldö 
tudomisl, amikor mAr a fékat kllrlollik; nerint decettlrali7dlv• van" - .ez IZ !gu-

az aem, hon a város fo:je - ezuttal . aaiA:s IJizonytalanaiaira vezet". Ar. oldall>a-



• 
kOnyGkOit 5g.f2/kl. g;,:o~. számu tervben ol
vast•k. 

Hit nem volt Igaza ? 
Tal•n ll IZ lk~rpilya• kla eaete, •· 

mdynél nem tudta az .el6ad4•, hoaJ mlt 
calniltat a .tet~paondnok•, &YóJiylló hatb• 
sal lesz a f(Jiesz.tés - naayon szlkslgea
menetére? 

A beépilésl tervet pedi a IZ ellladó IZO• 

bAjának faliról levhe, a telepaondnoknak 
kell elküldeni : 

nehoay ujabb .tkrr• szU!essen. 
Sok vizel isznak l 
Az meg nincs ll 

Ahogy illik 
A VOröskereszl a világháboruban 1 

bareléri sebeslilleket áro ta, IIYÓI!yilotta, vi
raulalta. 

Az ápoltak rgyrlszéböi.Hadlrokkant•
tak lettek. 

A 1•érziva:arban a Voröskereszt minden 
erejével, hatalmas szervt'zetével, a me11sebe· 
sült heh katonák rendelkezésére és se11ilé· 
sc!re sietett, védő palástJál kiterjesztette mind
azokra, akik a sors k~~o~yeln•e folytán nem 
életével, hanem sebelill esc!vel fizetett a Haza 
Iránil kötelessél(ért. 

MA•W év.ilede mAr annak, ho11y Vö
röskereszt és ma11yar Uls ell) mástol barát
aáual elköszönt. 

A Vöröskereszt ápoltjai a Honsz tag
jal .lettek és ~á• u.unktlan e hó l O-én el(ylltt 
éa közösen - ahoay lilik - .N~pUnne
pélyre hivják mlndazokat, akikben ma11yar 
aziv doiJOI(. 

ÖsszekerU~nek Ismét a .segél)'helyen• 
ahol nunden l~az maayarnak áld,JZnl kell 
pár f1llérr, hL·&y a nemes Vöröshr .. u.teaek 
békében is folyhtott hivatásának p~nzbell 

segilség, t ö>szegyOjtse, - a Hon sz laljai 
pedig pótoljék azt, amil máshul nem k;:p• 
hatnak - ez idO uerint - u.ea. 

ö.v. báró Wildburg Arll\rnc! és Dr• 
Hakker Bela a két E11yesUiet érdemdús ve
zetője és f~je, magydros sz1vvel értetlek meg 
a kOzös szenl célt. A uehézsé11ek és akadi· 
lyok tapintatos elhárlcáailval, kOzmel(eltre· 
dc!sre, akként határoztak, hogy v*lasztmá
nyaik határozatát JUttatják c!rvényre - c!s Is
mét aet~it egymason a Vöröaktreszt s a ré11i 
6poltakból tOmörU.t Honsz. 

Két NtipDnnepelyt a lakossár nem birt 
volna támog.,tnl, t'gyik vagy másik EgyesU
lel - esetleg mindkell/1 - megérezte volna 
a kllllln ulen való járá~! Igy l'ifymást fog
Ják erósileni, támogatn l, merl a magyarsziv 
mindkellc'lt litizleli, hcc.o:l és uercti. 

A két megértö magyar Vezelll kikap
csulla a kOzönség kérdését: .me ylket sze
renem ?" 

A gyöngyösi és gyöngyösjárisi lako
aoknak petlill ml·SI egy nemes c!a azent kO
tele&SeKUk van. Tömrgefvel hatalmassá no
vetni a NlipOnnep~lyt IátOIIIók saámit, -
filléreivel pedli szaporitani 1 közOs pénztár 
nemes célra jut6 bevételeit. 

Ötv. báró W1ldbur1 Arturd városunk· 
ban már oly sok lis keser'es könnyel azá. 
ritoll f~l jósá1os mllködbével, hogy hlvó 
szava parancs kell hogy le11ytn mindenkl· 
ack tiraad• Imi c!a felekneU kUiOnbség nél kol. 

MA TRA VJDtK~!,I,!:H!!m~L!:A~P~----------I;.;;;t~l3;...;a7.eptemher l 

A Voroskereut és Honsz békebell 
tlyDttml1ködl .. nek nem lehet mb eredml· 
nye, mint amit cfloztak: .mlndenkl ott 
IIIJIDo • 

Ahory U:lk l 

••• 
A Honsz - lapunkban bl!ven lamer

tetett - dazlóazenter.al Dnnepének aapjá
hoz érkeztünk. Holnap Dnaepc!lyea formák 
közölt szenielik fel a lllazes dulót, mely 
annepséaek soroutál Itt kOzoljOk : 

A h6sök slrj.tn.tl (a k6ztemet6-

ben d. e. fél a órakor Lorint Jozsef 

rokkant lclk••z •• Dr. Hakkcr Bela 
csoport.elnök btszede. 

A zászló ki'-ontha. 

A Hanissz Imre t•rcn : 

9 óra: To~ bori mise, A zászló fel

szentelése. Eg-yidejCiieg lstentisztelet az 

cryes'lllt protesrans ls a slatuspuo izr. 

templomokban. 

10 6ra: Ziszléavatáir. 

1. Megn~iló. Magyar Hiszekeay. 

El6adja a m. kir. 14. honvtdryalog
ezreé zenekara. 

2 Ounepl besz•d •. Tartja vitiz l 

dr. árvátfalvi Nary lstv~.n, a Honsz / 
orszáres elnoke. 

1 3. Molnir Antal: "Mi IZ ma~yar
nak lenni ?•• B.:O ;dfa a Gyönrvös1lpa-

1

' 

rosok Dalköre. 

4. Üdvözlő beszldelr.. 

5. Katonadalok. E.:"öadja a kato-l 
naze'nelrar. · 

6. Dr. H.akker B!la cupert-elnök 

Gyöngyös város Orizeltbc adja, cir. 
bizaki Puky Árpad polgármester a vi
ros őrlzetébe vesd a uszlot. 

7. "Nagymajrtnyi sik on." Előadja 
a Győnryösi lparusok Dalk6re. 

8. Ördgváltas a Matro& Ország· 
zászló előtt. 

9. Zasz.löszörek bevcr•se. 

10. Hymnu1. Etöadfa a katona-
zenekar, 

U. Csapatok elvou1.tsa. 

A GvAK p.ttyafan: 

16 óra: Zu&löszögck beverba 1 

Irchiten a) lcvcnték, cserktszclr, t'llzol

tók mutatványaf, magyar tine, szüretl 

felvonulás; b) J•zene 20 órifr. E16-
adja a katonazenekar. 

IJ•30 órakor ünnepi ebid a Bruc:k
ner-étterelllben. 

A étiutáni ennepa6rrel kapcso

latban a gyönryöl Vörtslrereszt is a 

Hon•z ntpüAnep•lye. 

E1ozö napen, szept. '-in, ~ Ha· 

nlsz lmre-t•ren IB öritöl 20 Gráit a 

m. kir. 14. henvttlgyaloiCittcl tü&e

ntfe, 20 órakor &ca•• talr:arecló, 21 6-

ritól 23 ör.ttr tirorató laaa1verstay a 

Szent Bertalan templom tornyaltöl. 

T er jessze lapunkat! 

ME GYE I ÉS VAROSI 

HIR EK 
A klUtségvetél térgyaléla 

A véros háztartási k&ltsc!avelc!a1 t 1 pénz
la gazdasári szakosztály és az állandei vá
lasztmány javutata kapcsán e hó 4-c!n tár
ayalja le a v, kc!pvJ.e15tebl01ete a helyettes 
poiKármester á'tal ~ célhdl összehivolt relld
kivUli közJiytllé&bt n Az c!rd~k16déa l 1)'11léa 
iránt nem volt valami na11y, azonban mc!ala 
jóval többen vellek rc!sd a lrölt~égntc!st el· 
fo11adó határozat névszerinti me~rszavazásA· 

ban, mi:~t más é•:ekben. 

A v. k!!pvis1·iök réuc!re 11 g) a bt mer
eltlzólew B nappal kikézhesit~lt nyomtatott 
köll&t1gvelt'sen a r~nt ernllltil szakosztályt c!& 
válasllrnányi , gyUltes ülés semmi vllltozAs 
eszkOzlésc!t •·em javasolta. Ezrn eiGUuitö 
lll t1 ét>eu tölléut felatólalások köz Dl meaem
liijUk a követkt-zc'lkt:t: 

Sliiter Kálmán válaszimányi lal 1 Sp~· 

yer-ltölcsnn visszofizetési üwyét tette szóvá. 
Uiyanis a kölcsönkölvény~k ártolyama oly 
alacsony•n áll, hogy azok VISbza~áaárlására 

a lehetőséget meg kell keresni. S mlnthogy 
a .Jollár ártolyama is ~ukkal alacsonyabb, 
mint a kölcsön lol)'ó&ltá~akor voll, a nrhc!z 
gazdadtcl viszonyok és a köica;on annuitá· 
sána~ terhes voola Indokoilla teszik, ho1yha 
arra VIIGDJflyea mód v. n, a vibsz~fizetést. 

Dr. Kos5a Lajos a na11y gonddal 61 
a lakartkossá;; hetartásá•al összt'állitott klllt.;. 
s~I(H l~s vAllozallan el :ogao..Já~át javasolta. 
Kérd ... t i oliélt ll azonban u du ok ti h. pol· 
K.irm~,t~rhtL, ho11y a Ili ögundozó intézet. 
amely célra év< aként 3.200 P van fdvéve a 
köflbl'llV•I~~br, mikor ll) i 1k n1ár meg. -
Pv!Jiárrn• .-l~r h, válaszol la. howy a védönö 
kinev~z. u~ megrörlént é.; a klrl államsegély 
kle,zközlt'sc is folyamlothon van. 

A kiltg) Ol~ si tárf1Yaláo sorlio Pampuk 
l•bsel a kölrs~ 11 v .. tésl mdl<!kletek aokszoro
si;ását ll'szi szóvá, mlnlhogy azonban az 
t. t~rnes m •. n~ával és kiadáual járna, ettll 
elálloll. 

Shller KJirnán a Stent Erzsébet temp
lom kentés< 111:k re1 dbehozatalát aján ja a 
mUszakl tanácsos fi&)tlrnébe, rnert a lllá
ayos k~ritu mdlett. a templom körül, mer 
nem IRiltdheló rendetlenst'g c!szlelhet6. 

Záhenyi G.!za a lebontott Kulcsir-fc!lt 
háa tOrmeléktinek elhordásAt azer1almaJ.Za, 
mert addig, mig a törmel~kek az utca teril
letén vannak, a mt'kDYilnl szándékolt út nem 
adható át 1 forwalomnak. 

Pampuk J•JZ&Irf 1 tébolyda elötti lit 
mentén kulliklla rakolt útburkgló köanya1 
e:- és vlsstafuvarouisát kilu11ásolja, amely 
kellős fnvarotás fdebleges kiadist okoz. 

To'di István a volt pOspöki kOzséa· 
hátában lévi csendőrlaktanya kOrny6Un lé· 
lt'sitett vizlefolyó Dgyc!t leul soóvá, mert ott 
vizlevezetc!6re nincs azDkaég, - Deae6 Dé
nea mt1szakl tani~:soa a rlna meavlzsaálAeát 
helyezte kllitáaba. 

Dr. Koss1 Lajos az Onlöz6aut6val nem 
OntO&hetO keakenyebb utcáknak 1 me1Jjv6 
rc!11l lóYontatboa öntOz6 lajttal való locao
l•ait szorgalmazz1, amelyre az GntOzl!eutd 
beazerzc!aekor lt~c!ret t0rt6nt. 

Budai Perene a va5uthoz közel "v6 
azéna c! a fapi ac: tlsr.lántartá5át a hiv js fel a 



fi11yelmd, merl a v.irobba j6vö hhgenekre 
Dé&Y( 1 j!!leulcl(i állispot \it szalau ill'• 

Te.di latvin a pDspökiek• e kivetett 
11111111 vlzdiJilk Üllyéueu u.ólal fel &melyre 
vonaakozólai kérvéuyl is au ta b b,. 

Dr. Ko .. aa La1os a Speyer· köl&:sön an
nultásinak caökkrnése kapcsán illditvllnyoz
t ·, ho1y 4 IlY a viilau y, rninl a vizd•i•" mér-
161d6ae lrált legyen a polgnrmesler el61er
Jeut6at. 

A t6telenként ldárgyalt kö l•é11ve'és1 
véltoutlanul elfo~a:adták, am, ly stu.nt 111 

Osazes &&Ol. séglet 9!J6 078 P, az Obszes bt• 
vétel 880.585 P s i&y a hiany 115 493 P, 
amelytl 222.263 P állami adó után számi
lott 5l százaleitus ~óradó fedez. A keresell 
adó kulcsa peJill 5 ••átlll~k. 

TANOGY, NÉPNEVELÉS 
~rtealtés A IYÖDKyösi Női Kereoke

dtlml Staktanfulyam IkatKilósilla II.Ozli, 1 
bOlY a beiratáauk f évi uel'aembcr hó 131 
és 14-éu leunek dé•u•au 5-6-ill u &ll. 
pol,. leányiskolában. i 

lakolék kezdete. A megho;szabbiloll l 
lzllnid6 vtge fc:lé jár. Az ö~szes ioko ákban 
15-én Veni s .. DC e, 16 áu rq"'' ll)tdill mcg
kez.d6dnek il rtlilles előadásuk, 

SzlniJaZJalói enJedélyek. A ~ ul•usl· 
mlol&r.ter a kO~ctkuó urui évi>drl! a szan
lliiZ&atól eu11eddyekc:t kiillllil éopetl.ll üyou- l 
ayoare D.arvh Eruo re .. z.ére, E11cruc:n Kau
dos Oéta, u.uva .. uau S.alay i\arult ré.ua c. 

,.,. ···-
SPORT 

Lövész ve' st ny 

..ee, c 

A Hevesi Pol"ari Lovészcgy.:sülct He· 
vca vármcayc ki~fcuv.:r b.1rnoki éC) eni és 
caa,.tvcracnyét, amelyet Okolac~ányi Imre, 
Heve• vár~neaye aliapáaja al•pitott, Heve• 
'Yálárlerén lekvö 161-:rén Jl'33. évi ucptcm
bcr ho 24 tn rraael l' órakor tart,a A poo
toa icl6rc t6rt4aó mea nem jdcnu a vcr
acayböl való ki.&ilrAal vonja maga utan. 

A W:I'ICnJ eavcni· él CIApalverseny 
Aa eayéni versenyben a csap.ilver.cny r~UI· 
vn6inek a csapatban elul er~dmcnyci a 
mtrnclók. Külon ravcni vcncny nem Icu. 

Hallnilható bármilyen nartmanyti 
kil 6b.ü 2l·c• kispuska, 6 ka. sulyon alul, 
avonitó és mindcn c11ycb 1CIIédcuk6z nél
kül, aabdnyos bordszij mcgrnacdn. A 
'YCrlcny&6 a találatalt saját tivcaóvével mca
flayclhetl. 

Toltlny : Bármilyen ayártmáoyú 22-ca 
Lonpiflc, burkolat nélkül, mel) ct a •cr· 
Hny&6 csapat maaá'Yal Iloani tartoalko 
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Irány dk 1 A &vári ualtványca. Diop
tcr baaanálata, •alamiat az ir.inyzék mester
aéaca ltcároyékoláaa liloa. 

Tcatbclyzcl: Pclr.vö éa állé. 
Céltáb.a: Ncmzctk6d 50 métcrca, JO 

k6r6a 14:.:20 cm. nauaáaú. 
Nevesta é1 annak határieleje : A He

nai Polabi L6véalcJrresülct E n6kénck 
Hcvea, Kóué~rháza cín.rc. 1933 11cpt. 15 ig. 
l!aetlcj;CI t.i•irati lt,acvczéa iraaban mcgeró· 
sitend 6. 

NevuéJI dii: Csapatonként 10 p~ngö, 
mcly összeg a uevezéaacJ eayidcjüleg mea· l 
küldendö 10 fillér kézbnitéli díjjal e~:vött 

V cncnytlijak: l. dndordijlk, 2. érem· \ 
llijazaaok a vcr.ocnvazabályok é:tclmtl-cn, 3. 
tisztclctdijalr. 

Vers«nyt6k : Városi éa k611r!fi, vala 
mint MOVE lövészcavcaülctcnkénl, lövé•z
uakosztályonkr!nt Iraleljebb IllY• todbba i 
j.ir.isonktnt lc11fcljcbb három levente c~ryc- ! 

aülctí csapat. 1· 

Csapatok Iétazám a : 10 r!a 2 tart• lek. 
Tartalék oem Jó. 

Felvilaaolitaaokat Engcl !.mil f(\jegyz6 
a hcvc•i P. L. E. cln6kc ad 

Mdcr ebéd a bciyuineo, (levet, búr
lile!, kenyér) ára J pcaa6. Ebedre illényi 
tartó «fyénclr. neve és a& ,b~d •ra 1 neve· 
d•i díjral cnütt küldendö be. 

Elsa.illaaolaa : Lalatanyasurüle11 ftk· 
ualmin a lt6utg iskolaJaban dijmcntcacn, 
YAiY az állodaban aajat kölhégen, ked .czmé
nyes ára aacmclycnkénl l p 50 fillér, eay· 
két barom lck•ö~c·vc• azob.alr.ban. Azoovcr
acnyz6k, kik a laktaayuzcrü dualláaolaat 
iatnvbc akarjak vinni, a kó.&aérbázán nyer
nek cliKaJitasl. Ugy a laktaoyaucrü, m·nt 
a uállodai ualla>i~eny ucptcmbn 20i& bc
jelentcnd6 és add•& a .zallodai uállaadij is 
beküldcado. 

Ncvczéai lap tartalma : A ocvczési l•p 
tartalmana a ncvczó cayuülct nevét, a bc
acvczctt ta.& vcncnyzö, valamint 2 pottag 
nevet, cbtdd rendel c és alairas rovatot, 
andyben a benevezcll egyén sajatkdzci ala l 
ira&i.val is Ílla&olai köteles a benevezést -
A nevczési l•pol a.& •11vcaülct is •'•írni ko 1 

teles. 
Egvcl:clr.bca a M. O C. Sz v:racny· 

11abályai a&crint foa a verseny lefo:yni, -
ameanyiben annak az alap tó iltal mca.illa
p tolt a:talaaos hat.lrc-1atok ellent nem mon· 
daa•k· Az alapító által mcgállap•tolt bata 
roz.tok a jaráa aztlr.bclyin levö polt>ári 16 
vészcaycsülctclr.od vannak. 

Tüzoltóveneny. F. h6 3-án Kará
csondon ta a tollák lill! ll a jára~ i tüwlló•er
unyt A verseny v~ldorda(át " Oyöngyöb
oroui Önk. Tüw lól~otllltl csapala nyeate, 
Kri~lóf jános alparancs1ok, áll. el. i k, igaz
Jaló-tanat6 veutése aaatr. 

UJDONSAGOl( 
Személyf hfr, Dr. Szmre

oaanyi Lajos &Ylmantmises fö
pasztor e ho 4-en, hétfön 

este érkezett mdg szekváro
sába, vitéz Subik Karoly ol

dalkanonok kiseretében. Meg

érkezése alkalmaból varosa, 

egyhazme1yéje és az ef!;ész ka
tolikus tarsa~alcm viszont

lato örbme övezi körül nemes 
alakját, 

E•jegyzés. örömmel közol-

jük, hogy Balas Pir1 Lajos, 

a rk. felsömezögazdasagi is
&ola tanara eljegyezte ozv. 

Putnoky Barnabasne polgari 

iskolai tanarnö kedves le&

nyat Juditot. Oszinte igaz 
szivvel kivanjuk, hogy a bol
dog jegyespar életutját sze

rencse és zavartalan megelé

gedes ki se r j e. 

MenekOiés a halálból. Molnar 
Árpeci vitorla"tó repülö, akinek nevet 

az iciötartam rCKoa d llJcgjavilasa ttllc 
ersugos.&n hircssc, c ho 7-rn a Ma· 
lynfoldon é·clvcsz.clybcn forgett. Ví
torluo KtpcneK, moloros vonlalasa

ko., az c" y ik sz. rnya klört. A szaz• 
ötven me~cr magasb n 1cvö baaor re• 
pü.o nem veszt.;lae cl h:leKje.enletct, 

hanem z uh nas ~~özben ejtee• nyejc 

u1.1n kapott s azt kín} il va mmdcn 
baj n tiK ül a föidrt;; crcsü ed eu. ~ze• 

rcucsd menekü•;:.e a b&Llo:. hell-taboi 

az eghZ v.&rosbcul aat.l.&nos ÖIÖlllCl 

ke:tell. Sporabarat.t.i elhaLnoztak sze• 

rencsekivan taíkkal. 

figyelem l Felhivjuk olvasóink 

figyelmct az Apclio Mozgó kedvezmé

nyes szelvcnycrr, - lapunk 4. olcia
lan, - amely ltcdvezm~ny a ptid.a

nyonként vauri011:al i& megilleti. 
Az Apolló Mozro ígazga!ósaga 

a lcgkívalobb n.üsorl ho<za, igy egye 
d.alí olcso szoro~kozas az Apclio moz

goszinhazat l.1togatní 

felbivás. Ti52.telcuel felkérjük 

azon elöfizetéiuket, akik elölizettsi di

jaillkal hatraltkban vannak, az összc1 

szivu bek ll désére. L6véack aaáma: Soroutonkint 3 próba 
éa JO ér.,lrelt. Próbal6vl•ck bármely tcat- A "Mátravidéki Hirlap" 
helya;::.:::;~: :~tcr. mindeRki lapja. FIZESSEN ELÖ LAPUNKRA l 

········----·~---···--------····· Szeptember 10-én ~o:::i::;.~l.~~~~~~-::k zászlószentelése! 
MINDENKI OTT LEGYEN ! •• , •••••• 1.1'•'••·····--·············••'• 
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kiállitásban egyaránt 

VEZET! 
A Kultur nyomda árban, 
VEZETI -----------~~~~--------~~--------------------

M. kir. fllldmiveiésUgyf Minluter. 
61.000/1933. VI 3 szám. 

Ur1y : A gazdasági cseiétlek 
szegödményeb f ldjének kiJelölésr. 

II!DmBnnyi vírmBgJB a!ispínjínak és 
th. város palgírmBstBrén~k. 

Több esetben előfordult, hOilY eJlytls 
Aa&dák a gazdas~gf csrlédek szejlfdményes 
fOldjeit a gazdasáa átla11os minöségének nem 
meafelelO területen jelolik ki és azo kat nem 
jól me1mtlvelve a61ják át 

Uta'ással az 1907 évf XLV t. c 26 
f-ára, a 11azda~á11.i cselt'dek szocfáli~ érde
keinek me1óvása céljából, - fl'ihivom az. 
Allapán urat, hogy meglelelő n·ódon hiv)a 
fel a gazdák fhzyelmét az idt!zett törvér y· 
nakaszban előirt rendelkezések pontos he· 
tartiaára, melyek nerint a sz ~gó dm ény es 
Ilfdet a gazda kellő időben, vet~ afor1fója 
aaerinr olyan htrlllden köreles kijelölni mely 
a aazdasá11ban hasonló t rmf ny ol á Slánt 
tibiti földek általanos rninősél!é ek megfelel. 
E&yben figyelmeztelendők a gazdák arra i~, 

hogy az emlitett törvénpzakasz értelmében 
a aazda szegödmt!nyes !~Idet, ha azt a szer
zödés szerint mrgmtlvelvc kötelfs átadni, 
amilyen jól azon a vrdéke1, a hasonló ter· 
mfny alá ~zánt filideket megmivelni swkás. 

Budapest, 1933 augusztus 8. 

Dr. Kállay s. k. 
A kiadmány hitelilll: Alállá~ min. iro· 

daf5tfszt. 

11028/k l 1933. 

Hirdetmény 
A Hevesvármeayef Gazdasági Fl'IUgye-

16séll megállapllása szerint a vármegye 
egész terllletén a kedve16 időjárás folytán 
az aranka mérhetetfenOI t Iszaporodott s igen 
naay ven:élyt jelent a lucerna és herrfélékre. 

Tekintettel arra, hogy az aunka irtása 
Ir. öt elező s aki azt irtani e! n.ulasdja az a 
tulajdonos vagy birtokos az 1894. évi XII 
t. c. 95. § k) pontJába ll!kOzö kihágás! kO· 
vet el fs 600 peng41i& terjedhel6 s elzárásra 
is átváltoztutható bUntetéuei hUnretendő, 

felhívom a várcs határában tulajdonnal vagy 
birtokkal rendelkez& gazdákat, hogy az álta
luk mUvPit terlileten az arankairtAst fogd
natosltsák, mert 11nnak elmulasztá~• eselén 
ellenlik a kihágási eljárás meg lesz fnditva. 

GyOntnOs, 1933. augusztus 21. 
Orosz Ernő 

polgllrmeater h 
•••• •••• 
Elalrrndll tOrukGnyvuett 

puli kölykek 
kaphatók : Petőfi-utca 30. 

HUTTE R 

® 
Házeladás 

l!~g: beó:t~•6s Asszony· 
a d i cs c r e t mos~porrol 
~~ 

~ 
•' 
; 

\ 
L..t·-.. ----

Minden dSrz:öl:: nélkül is egy ~ett ö;·.:: ;,ó[ e

héra ruha l Ígydolgozik On he 1 y~lt o H:.Jl:er 

ABC szappan. Kiadós és így c 1csébb v:!J 

a nagymosás s cmel!e~tkími:J;der.~ ;o~· 

:r ll.· 

AJÁNLJA 
K6ablrrt Ic• ICm, laogv a BAJlÁT AIN AK 

Kálvária parton levő 
islt•rtaikor átvelaet6 azon · " 

ha. zam af met., tveken o~ot BladOill . S ISMEROSEINEK 
f•kolacfyem volt l ! 

- KEMENY JÁNOS nv ,.,frárme~tu. - : LAP(JNKAT ! 
[-----GHI~r'§:!G@tr'J~~~ 

~ ~ Apolló JV\ozgó ~ ~ 
lii1 Szornbaton, ~zept. 9·én W 6 ~s 9, vuárn~l'. ~"p·. 10 ér• 3 5·7·9 (uah.r liJ 
1ID Llllan Harwey, Halmay Tibor. Otto Walbug főszerepltsé\ el I!J 

~ ·~~,.~~~: "~'' ~~,~~~~~~:: ~ 
~ "A BERLINI.,~~~r~·t~:ÖK ALATT" m 
~~~~ c:::e ?ji Ciii Ja t:e:'·l~l-----e:-:!J~~ 

MOZISZELVÉNY . 
E.un azelvlny tulajdonosa, minr a • Mátraddék l Hir lap• eiMizetf•je, jo-

lfOSult r. hó 12·111 fs 13-in bármely előa•11~ra 2 d•ra·· i~I(Yl"l llf~nyb venni E 
~ 

Pjholy 60, fenatartottiO, zslUiye 40, z'rtu~k 30, téml'•· kGrazfk 20 fill. 
El6ad'• f•J 6 •• g órakor. '/d. 
_11•nybe vetttm .......... darab .. _____ _filh!res jegyet. \~J 

·-------------------------------

1$9?1[!1§](!!il[!l§]~-l"§?alr.-iJCr-~~ici~ 

HA EDDIG NEM VOLT MEGELltGEDVE NYOMTATVÁNYAIVAL: 

TEGYEN PRÓBARENDELÉST LAPUNK NYOMDÁJÁBAN! 
Nyomatott 1 Kulhar-nyomd~an. Gyo.&IYOIÖO. Nyomdavezető: Sima Divld 
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