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Gyümölcstermelésünk jövője 

Gyöngyös is vidéke és jóformáD 
az erész merye terül!le kedvez az 
eryes gyimölcsnemek termelésének. 
A mély rétegű, - lazabb szerkezetü, 
ásvanyi anyarokban gazdar - jó 
fekvésü talajok, hos~~;zú ~§sz és elerendö 
évi csapadék, mindmegannyi felbecsül 
hetetlen értékt gyümölcstermelési lé· 
nyezök. 

Ma, amikor szinte faülletési láz 
kapott labra mondhátnám az egész 
országban, a minisztárium szakköze
gei jarjak az orsz.ige~t, hoKY a lehetet
lenstrek felé is elkalandozó telepitöket 
a helyes iranyba terelje. E téren bi
zony nagyon is vigyázni kell, mert a 
jelcnleci c:éltalan kapkodás, tervszcrüt
lcn tclrpités a legkülönbözőbb ts szám
lalan esetben erre a termelési körzetre 
teljesen hasznavehetetlen fajtak kal ts 
alanyokkal nagyon meg is bosszul
hatj.& marát. Ne öljön fel a telepít& a 
kereskedelmi faiskolák hangzatos rek
lámjainak és miclött tele,itcnc feltétle
nlll kérje ki valamely szakintézmény 
véleményét, mcrt a It i p us z t u l 6 

falthoz évek mulva mar hiaba 
hivja az orvost. Nem lehet 
ide erőszaltolni olyan faj ta
kat, amelyellnek az itteni
ekkel meröben ellentétes ter. 
melési tenyez ök szük.ségesek. 
A természettel nem lehet megtorlas 
n;Hkül szembeszalini és a jószandékú, 
dc hozza nem értö te:cpítö, majd évek 
mulva t örü heti könnyeit a fak ba ölt 

pencökért. 

Az c:lentétes termdési viszonyok 
köztil ide került fakban - idö elölt 
- nary lesz a kipusztulisi százalék. 
Nem is számilva ut, hory az ilyen 
ktnyszerhelyzctbe hozott nOvényeket 
azonnal tamadják a r0vari és comita 
hrttevök. A védekezés alapismeretcl
nek híján pedir mcr az egészséres fa
allomány is sokat szenved • miatt. 
Hosszú az út 6s sok a tandij 
addig, mi1 a termelo elite-

gyümölcsével el jut odáig, ' 
hogy eszreveszik a piacon. 

Hogy a telepítésben s altalaban 
a gyö-nölcstermelés alapvető kérdései- , 
ben segitsérérc legyen az állam a gaz
daknak, a ,,Nemzeti munkaterv" in
tcncíoi szeríni első lepéssei egy gyű
mölcstcrmelö országos egyesüleibe tö
möriti a gazdakat. Hogy miért kellett 
ehez egyesület, beszéljen a program, 
melyet az maga elé tüzött : 

Cél: kellő szervezés és 
szakirányitas mellett ezt az 
elhanyagolt és kiaknazatlan 
üzemagat arra a nivóra emel
ni, amely O t az európai pia
con méltan megilleti. Nagy 
jöv.:delmet biztositani a termelőnek s 
azon keresztül az aliarnnak is, mert 
nem közömbös ar; az álla:n gazdasa(li 
életére, hogy a szakszerű termelés hi 
jan több értékű gyümölcsöt hozunk 
be, mint amennyit a külföldre viszünk. 
Akkor, amikor kedvezt talaj és ég
h•jlati viszonyaink következtében meg
sokszorezhatnank a kivitelre szánt 
termés mennyiségét. ElktJ'pCiztö Osz
szegek mennck ki az országból nem
csak déli gyümö:csökért, hane!ll mcr 
almáért is. 

Célja lehat fenti egyesöletnek az 
Orsz. Pomológiai Bizottság bevonasa
val merállapitott gyümölcs-termelési 
körzeteitben a kijelölt gyümölcsnemek, l 
fajtalt nagyban való termelésének biz. 
tositáut celzó proparanda, e munká· 
nak egységes elvek llZcrintí iranyit.a
sa, szaktanacs nyujtas, ellenőrzés. 

Az ui telcpi,ések hez, illelve a 
meclev6 ryümilcsösök póilasához 
szükséces fajtaazonos gyümölcsoltvAny 
mennyistr biztositaaa. 

A gyümölcstermelisi körzetck
ben az eryncmii törneciru termelésé
nek h értékcsitéaéndk el6mozdit•u. 

A növény és állati kártev6k el
leni védekezési módoknak egységes 
elvek szerinti Rtpszeriisitése. 

Növényvideimi szerck arának 
mérséklése. 

Belföldi és kcilföldi értékesítés elő
mozditása. 

Bel- és külföldi fogyasztó piacok 
fe lk utalása, összeköttetések letesittse 
bel- és k ülföldi vevök közott. 

Egyes kirzcteklten feldlllgozó te
lepek létesitésének :tezdeményez~se az 
aszalás, konzerválás, tarolás srb. elő

mozdítására. 
Megfelelő hirszolgálat kiépítése, 

árakról, piac:i helyzctröl való lajékoz
tat-as. 

Ha ez a program valóra válik, 
úgy egy ~ozebb jövö var a gyümölcs
termelésre hazank ban. A gazdara pc
dig biztosabb kereset es tobb bevétel. 

----------------------~~~ 

Pf\LÓCDERES 
A llcfcjezellen, félbe- és abbamaradt 

munkák köLUI legszemberUnőbb a Na2ypa
tak meder. 

E11ész bizonyosan nem fogják folytatni, 
mert nincs senki, aki mrggyőzné, felvi ágo• 
sitJná az épitébhH pénLI adó, avagy az é
pilést vezető hivatalt, hogy ez az abbaha
gyott munka a város szivéhen van;- szem
betün/\ helyen. 

De amit megcsinállak, az sincs befe
jezve. Hónapok óta állanak a korlátoszlopok. 
égnek meredezve, de maga a korlát nem 
tud elkést.ülui. 

N~rn lud.u\ elképze·ni, hogy a költ
ségve:é~ben ne gondu,kodtak volna a f,de
z~tröl. ha pedig gondoskudrak, nem érljllk, 
hogy miért nem Idezik he hónapok óta. 

A napukban kll hancuruzó, eleven 
gyerköcOI Igazán csak az őrzöangyaluk men
tetle meg, hogy a palak kömtdrében nem 
véKezték gondtalan nerekéldö~et. 

Ama bizonyos .paraszt hajsdl" volt 
esak a távolság, am t ly en a UHencsétlenséK 
lógott. 

MeghOlt az emberben a vér a pillanEl 
ubadrésze alatt bekövetkezhető bale&ellö. 

Tudjuk, hogy nem játazólér a parok 
partja, ti: a .fogócaká"-1 nem ~po1tteltptn 

játszAk, klliOnl\sen nem a nt! p ele\ en gya

mekel. 



l 

De ha aem fenr••• senklt ltla bal
eaet? 

Akkor nem kell befejezni a munkit? 
Amelynek befejezése kOzl!rdc:k 6s városren
dezési érdek? 

A poros aklik kOzDI kl kell bnl -
l!s mtl kell ~alaálnl l 

Hogy nem Idelotlék el? . • igy 161-
ulk l11tn - ezt mutalja az Ugy tokhóna
pos alda1 j 

a ha mé11l1 .elfeh·dték" 
tmllkezl.tllnk l 

Nem ia elbő izben ll 

••• 
Tessenek öautfognl és aldOntenl, hOlY 

kinek kell, hogyan kell, miként kell - el
intéz.nl. 

A fő, hogy me11legyen t 
Panaszkodnak 11 polgárok, a paran~a

nok, mindenkl: kit érdekel. 
Erre a sok pauanra sUrKő&en : a -

ayógyht 1 r 
Kevés. - Nem la kifejezés l - Na· 

gyon kevés a rendirsé1 létszáma. 
Vannak utcák, hoay négy ór6nként jut 

el az 6raztmea rendör - körut(án - u
gyanaz.on helyre. 

A n:ud éber 6rének pontosan dő van 
irva kOrzele a az idő - percre, - amelyet 
ba kell j.truia és mlnthogy a létszám a vi
ros ltrUhth!IHIZ kevé~ - da milyen kevés 
- uenved a kOzén.lek. 

Kellő számu 6rszemélyzel mellett alig 
tOrténhelne meg, hoay ama bizunyos ~send
rendeltl na1yubb dkaőuégére, a hajnali 
órákban az iparoa kiltiYe mUhelyét az uc
cira, s inár reiKP.i korán ett dOrOmbOijön, 
csattogjon, :r.örömbOijOn, - a nyul(alom éa 
csend klcliÚfolására. 

Ama bizonyos .llozzáj.irulb" nem -
megveltodi Ossz:eg - mlnl kivetelés sem, 
Lesdllilani, UhOIMnl nem lehel. 

Magas Osszegll houájáralb, kevés -
de milytn kevés - őrszemélyzet: ltazán 
ni.1cs arányban. 

Mlcsoda mGvészettel l!s hozzáértbael 
kell kidulgoLni az 0 tiiJr8zilásiM, hon a .ke
vés" .sok helyre jusson.• 

jó idegek ke Jenek hozz.i, jó fekete 
haj, hogy bele ne OszUijön. 

De a polgárság azért fiut adót, a ren
deleteket a:r.ért hozzak, holY : n} ug alma le
gyen és m~11tartsAk a rendeletet. 

Város kiterjedése és nally&áKa. lakól
nak száma alapJán bizoanyai tiJbbhDz van 
igénye és juua. 

Hs netán tán az IKény és juss - nem / 
idöszcril - talán a méllányoa~ág is Indok 
ily fonJus k<·nlésaél. 

Léts ·ám•melés az, amit ~lr11ősen el 
~ell inlézni. 

Kinek? hotyan? mikénl? 

A vezetókn1k IJ•uefogta. 
Nem lehet l? 
Fogadjunk hát tiY pint borbal 

AJÁNLJA 

BARÁTAINAK 

S ISMERŐSEINEK 
LAPUNKAT! 

1113 azeptemher " 

Baj van! 
Korán keiA ember VIIYOk. Néha nap

ján 6 órakor már fenizek az export IYD
mOicspla~ra. ~rdekel m1!1 moat ls. Oru, 
nincs ott már aenkl 1!1 aemml. 

A napokban : 7 óra és m•a mlndlr 
tele a piac. Putton putton Után, kecsl ko
csi mtllttt, - lehorgasztolt fejek, - elkese
redett emberek j ntm adjuk l haza \'lsszllk l 
majd holnap l És haza vittek 4- 5 vagón 
sa sz lát. Majd holnap l 

Rouz hireket hallok a keresk r d6k fe· 
IIR .Holnap• már 5 órakor lemegyek a pl· 
acra, érdekel, ml lesz ,.holn"p"? KijOlt a 
tegnapi 4-5 vaaón szl16. K jött 4 óra• or, 
voll olyan, mely már 3 órakor kijött, - Ol 
'ra, hal óra, hét óra - és még mindlg kint 
van. 7 óra és a ,.ma" nagykeresktd6je mé1 
csak 25, rnondd huszonöt mázsál vásárolt. 
- Baj van l Verjétek félre a harentokat 1 

baj van l Nem kell a .mi• saulánk. Tegnap 
mé1 20 fillérért ntm adtuk Haza vlttOk. -
Ma .holna.,•: már 20 fllll!rért ls szlvesen 
adnilnk, - dt nem kell. 14- 16 fillérért ls 
.szlvességb61" veszik. - Baj van l Nem ke
r. skedll trUkk, nem Osszebeszillés a teanap 
20 filléres ára. Nem l A kerrsked6 ma ls 
holnap is, mintileunap venni 1okar és vesz ls, 
ha meatalálja a maga kockázatos sdmllá
dt, mert ma h, llolnaJII is élni a:Car. Más 
baj van. ÉrdekiOdt~m Ml "•i van? Há baj 
van kérem, mert nlncb p; u:. Nines piac? 
Hoey, hát Bécs, Varsó, KraHó, Berlin, Plá
aa m~ról holnaJtra ei~Oiyedtek? Vary talán 
Ismét az ~z' átkozell Trlano11? 'linift 'i l'e- · 
vll~l korlátozh ? - Nem Urrm. nem. A 
baj Itt, Itt Gylngyoson voll, van •• marad l 
A baj itt van kérem, mert Gyonnos tiron
tolla a maga piacát l 

Igen, Gyon1y0s maga rentolla el pia
cát. Gyöngyös azt gon.Jolta, hOlY a .nyul· 
aerét• saszia ls cikk odakint Qiyongyös 111 
1ondolta : éretlen, .rabvallaro• saszláJáért 
la pénzt, csengő aranyat ka11 k Ulfoldön. -
tlit nem kaJIII Nem kap, mert O:as.t1rsd1, 
Görllaoradi tRéauéaes és mézédes n616t 
szállll : elcsón. Gy8ngyos azt gondolta, hoay 
a saszlát - IdőJárás Ide, IdOtub oda - : 
IUIUIItllaban szállitani krll. Hát 111'11, hOlY 
.keh", de nem a kOlföllill piac ~~ nem a 
tullrfs vesdlye m1111. .Keu• a bevétel, a 
Jlléllz mlatt .• Kell!" És er. a .kell• tilnkre 
ltlte a nonayösl placet. Most már kérdla, 
ke1111,Jy kérdés: ti tud, uk e adni, VIlY csak 
elvesatetei(Uk majd az érett saut.it is. ilY 
hit CtlkU(Iyan baj van f 

M~1érttm a terme16t, Nem l Nem ér
Jem RitK• Próbálom meal!rleni. - Próbálarn 
llliiJIYilfáznl eljárását. Hál Igaz, .kell", mert 
kc:ll a pénr, kell a bevétel. Lopni nem me
hel. Adót, kamatot, vlzdljat fizetni kell, élni 
ls kell 1!1 &lk JWbra kell a p•nz. Máal!vek· 
ben már 11énz.t klpott Ilyenkor a saszláb~l. 
Arra readezlradatt bt, hoay majd : auausz
tllsba a aaazláltóll Hát IIJ kicalt •retlea, 
tiY lrlcsll aavanyd, tilt c1ak tán az eny•m 
majd el meiY a tGbbl frett koaott. ~. ln 
1ondolko:r.ott mlndenkl •• Ken• •• .majd el 
meay a többi érett kOzatt•. Éa eiAlen t, -
elment a Jlllac, tlmeat a li:trtalred6. Elmtat 
Olaazorn.iaba, elment GlrOJországba. Él 
basznilható árut talált. S ml Iti ~aaradlunk 
a 14 filll!res, lile laláa belnap már 10, vagy 

ml!t annál 11 olc1óbb ltDizkeaéalnkkel, a 
márkás sa11lával. 

Eaen ne• lehet lllltenl. OyOniJGI ez 
hiten 'Ismét leé1ett N tM házal, ft aus lá

ja, csereuny6je, plac11, az élete '''" le. -
l!s ezen nem lehet, nem lehetett ltllttal, 
.Nem lehetett l" 

Nem leheltit? 

A f. ktte napen hallottam a Jlllac:on, 
hogy a kftlkereskedelml hivatal aj Itteni trl
klldOtte már n~hár•y Dll' óta érdtkl6d.k a 
piacbiztostól : hol van a batdsáal ervea? 
Nem a lak .isa. Ntm, maga az orvos hol ta
lál h;, tó a J•iacoo. - Or~••? Piacon? Rtl· 
ael 3-4 óra közöli orv•• a piacon? Ml
csoda ember ez a klklldött? Talín re1Jtl 
4 óra korlll rnss:r.ul uokott l tn at? Talán a 
a tolongásban elaázolható emberekel félti? 
Orvost piacon re11e1 3-kor keresi. Keresi 
és Bem találja. - És eszembe jutott valami· 
.Nem lehelell ?• TaláR méals Itiletelt vol
na l Hisz érellen szllva, alma, IJftmölc• az 
ea .. zs•gre ártalmas l Talán lllirttlen uanla 
ls ? Ez 11 ur talán azért kertal a halódll 
o: vos t? Igaza van. Kecskeméten, Szegellen 
olt találla a hatósági orvost. Ea az úr eze
ken a helyeken ou látta a hatósági orvoat. 
da nem látatt éretlen IYllmölc&öt, - nem 
lAtolt l!•etlen sas:r.lát, - nem látolt kélsc!a
betaelt embereket, - nem látolt .nlnca pt
ac•-ot, - nem látett haza vitt 4-5 vagt.n 
ayUmtlcsot es nem látolt mbnap Mél le
horl•s•tettallb fejeket .Nem lehelett l• -
laenis lll hetell volna l Ha a Ilsili orvas a 
azől6felhozat,al ·megl.e<~déseilor végig jár a 
piacen és naponUnt elkoltoztalja az érella1•, 
IZ e1éSZ&é11re árt11lmas azől61, IRI tal4o1 
nincs a kélségbe .. és. Ma talán nem Iliall
juk és főképen fájdalmasan nem ére,allk, 
hvgy nem kell a &yön~yOsl saszla. 

Gyöunos leérett l ~~ szá1adokon át 
barzalmas értékek puntultak el in. Sulyos 
áldazaital vizvezetéktl eplltelctl. Vétlekezeli 
és ma védve van a tOztől. - Poll!ármebter 
miBdenkor bDukln emlegeti: meameutette 
e várest a vörös kakas rl!métlt. Megmen
tette, mert :akarta GyOagyOsaek ez évben 
a saula-, a cseresanyeplaca égett le. UAY 
iamertlll a polaármut~rt, hegy ezt la meg
menrhetl - a Jlvlben - ha : akarja, Hát 
akarja, mert erre ntm~sak hory bliszkt le
het, de kltelessiae 11. Akarjal Az eddlal kl• 
sérietek aem véltak be. Akarjon mbt 1 Ta
nnlminyozaa a klrdést. Nélla-néha lássa, 
maga láua a plaeet. - Gendolkoztassa a 
.ayengébb munkatársakat•, parancsoljen ri 
a tln.tl orvosra, hallgasson mea másokat la, 
legyen meg mlndtnl, silr1611en legyen me1 
mlndenl, mert baj van, komoly baj van 1 
Hitem, llogy ba akarja, megoldja a kl!rdfat. 
Nem szivcsen foglalkezum vároal kl!rdések• 
ktl, de látom, h•IJ baj van •• ez a véros 
mlnden rl!te1ének naav llaja, ezt!rt kwve
kl!rem a polgArmeslert : akarja, mert az ad•, 
a vlzdlj, a kamat, az •let folterat, mlndany
nylunkat fojtegat, l m~, ery n,en fekete 
aaazla-, caernznytév : - me1 ls fullatttank 
mlndannylan l Dr. L. K. 

A "Mátravidéki Hirlap" 
miadeaki lapja. 



ME GYE I ÉS VAROSI 

HIR EK 
A tatarozAsi kGiciGa. A Lakú,plt6 

Állaacl6 B11ottaáa utjáa aycrul6 állaak6l
ca6a fel.,telel eaylútve lett•, aaacaoylbca 
•• cclclial 12 •• f'l 11á1a"koa Yiaaaafilc"• 
helyeit ' Ú ClfDCIJCtl llizal"' & r'aalct, 
lty tchit k" '" helyett 4 '" alatt fizcthct6 
vlaua. A k61ca6n,rt ujabban oktoben 3J·ia 
lehet folyamodni. 

Buzával való adófizetés. A tcrm,ay
bea l6rtéaö aclofilcléa batArideje ucptcmbcr 
20 il mea lett hoaaaabbitva. Aki atlobitrá
lékát tehát bu1bal vau roz1aal akarja le· 
r6al, a k611é1i el6ljár6aáaaál kell bejclen 
lcnic caca a&áacl,kát. 

A horo&keroszt jelvény eltiltása A 
m kir. belüuminiaater J45.500 nám alatt 
realleletet adott ki, amellyel a borogkc.cnt· 
ack miat ideacn JCivényaek viaeleatt eltil
totta. Aki c lilaimat athaaja, kiháaaat kl
nl cl •• 200 pcna6ia terjeclbctölca ltün
tctcatll. 

E1er na&Yobb Gnállósá&ért. A1 •ari 
v, k'pviacl6tcatGlcl oly értclmü határozatot l 
hozett, hoav kéri a kormánytól vaayonfc'· 
üayclcti aacmpontból a vármceve batá~>körc i 

l alól való kivételét ér köiYctleaül a bclüay 1 

miniutérium alá hclyeat1tt. Igy nnaak a , 
t6rvéoyhatóaáci joaaal febuhuott varoaok. 

TANOGY, N~PNEVELES, 
Vakációvégi strófák l 
A rOYici nyár clbucsúzott, 
Fecske, gélya miotl clhú:r:ott ; 
Huvoa ido kOszOntott ránk, 
Didere6• lett az éja&akánk. 

A vakác:i6 kezeletc 
S&iotén roau iciövei tele. 
Ectrt hát &l meg lt.tt nyujtva : 
Gycrmckszivbcn öröm gyúla, 

Dc im vtac a &enének, 
Gyermekcink hazatcrnek ; 
Be11ár6dik a• üdülca, 
Megkudódik a padülts. , , 

Az Ipariskola költséevetése. Az 
CIJCiitett iparos- él kcrcakcdöt•oonciakola 1 

kolhtgvcttsc a most kt.zdödó tancvrc eiké· 
uült. A1 öaazes slükstglct 10,066 P 89 f, 
amclyb61 a& ór-Adijas taoilo ' díJazasa • e
ayeb I&Cmélyi kiAd&s 8 034 P. A fedezd 
tulnyomó réazét a v•roa adja éa pedi 9.:.!04 
P 6aa&cgbca. 

Felkérjilk aaon t el6fiut6iakct, akik 
cl6flzcté1i elijalkkal hatrA•tkban nnnak, a1 
6sacact micl6bb uivcskedjcnck bekilclcnl. 

··~·····-·· A Mdtravidéki Hirlap QyiJngyüs legtartalnut-

sallb lapja. MindtnUtt ezt kiJvete/je l 

, .•••• ~ •••••. 

MÁTRAVID!ICI HlaLAP 

SPORT 
Lovaspóló Gyöngyösön 

Mf1 mladnyjjunknak fltink emilkeze
tiben Ilnek a m. kir. .Szondl Gyoray• 7. 
henv. tUdroutAiy l. parancsnok helyetteaé
nek rendezédben lefolyt ljtvbyos él férf••• 
nép sportot ayujtó é1 naay nép.zer!lséare 
azert tett lovo~smér~llzései; az livenie rlleK
Ismétlödc:l .Hubertus• vadászlovaalás, az 
1931 év~en lrfulyl lovasmérkc:lzés, melynek 
kleme.ktdö és na11y lelkestdésul f,,Kadoll 
&:táma, a Gyöngyösön elbÖ izb~n tltmulatoll 
és naay sikert el~rt lovaspóló volt, majd a , 
tavalyi lovasmérközés, melyen a hatfogai 
caroussellel uja~b k~lle111es meglepetésben 
részesilelle városunk lovaupurt szeretA kö
l.önségét. 

A parancsnokság ez évben vasárnap, 
szep·. 17-én delután fel 3 órakor n·ndez 
ujrd lovasnapot a karácsundi Ú li 10 akorlu
"ren, mdyre a város közönsége már is 
nagy l"rdtklödéssel és várakozással k~szlil, 

annál is inkább, n11·rt az 19JI. évben nal(y 1 

s•kert aratott és na"'y aépszedls• gre szert 
t~ll .Sto:rdi tllzérl!k• miai(ulci póló c apata 
ennek a lovasn<~pnak a keretébrn ujra be
mulatkotik a •n•öno:yösi kö:~:&ndaaek. 

A J .. va~puló tl!yike a legutbb és lea
mutah.isabu luvasspurtnak, iziK·VétiK mall}llf 
s;>Urt, r akrm~ttséKd és szh·óssagot kivAn 
u~y a lovc~slól, mint a lovAtól. 

A játék ismerleléset az alábbiakban 
közölJliK : 

A )atO:I.ol két 4-4 lova&ból álló csa• 
pat jalsta. N~K) 8- 8 perces me ul!~ l -
~:.;uc., cr - u•d} Lk o öt t a lovak \"állá~ára · 
3 -3 perc szllnet van. Am~nnyil>tlt a n:l!r
kött's a 4. chucker vt'l(én dönletlen lenne, 
Úl(y azt a .:!öntö Kóllg mel(hosszabbttják.

1 M111d.:u Kól utan kapucs~r~ v .. n.• 
A lovasok telje.~ ~á&lában, rajla·rajtá

bo~n ker1elh és houzúnyelü fc.ülöl.kd ütik 
a labuál S Cc!IJUk 111111él löl>lJ &'-'It Üllli 11Z 

elknlel kapuJába. 
A lovasmerközés mUsonín löl.tb UKró, 

bil..futás és t,.,y llkg ÜLliarc I!Yai<ullala u; 
iZertJ'I!lo 

Md~Jl.:n ajánlJuk a sek iz11a•ó. érde
kes és szep látványt igérő lova•mé.közé&l 
a sportsurelő közön•ég fl11yelrneb~, mcly
m·k hely~rai a mai gazdasálli viuonyokhuz 
mérten alacsonyak. 

Szezónnyitó mérk6zések. Ki•anzooy 
nap,án, c hó 8·áo a GyAK palJán a bely
beli két sportcgye!ülct válo&atott labdaru
i<)i ts a hatnai ktt cayesülcté bonyoli-~ 
tottak Ic rcvánsmérkö,éat, amely a gyön· 
gyösick javára 2 : O aránybaa véalidött. 
E& mutatta meg igazán, hogy a G1AK ts 
a GvKSE együtte•• jobb miot a HAC t1 
a HV E-t. A Hatvanban e hó ~-án a HAC 
fennállásAnak 20 éYCI jubiicuma alkalmából 
mc1tarbtt cl16 mérközéa uay•n 3 : 3 aráay
baa Yéac6d6tt, acoab~a a 1J6nly61iek já
ttkföltnyc ott i1 nau Yolt. Eneliktat a 
hatY&aiak jAtékát acm lehet l~kic:lioyclni, 
1 a multbaa több alkalommal mcamutattAk, 
hoay mélt6, a6t cr6scbb cllcnftlnek biao
nyultak, mlat a miclak, ·- Holnap J7-'n 
délután ac 6111 forcluló cls6 bajnoki mérk6-
lélc a Gy AK-nak ae cari Dob6 nl lcaa. 
Mc1cl6&6lea jAsacl61a é1 a GyAK ll mér-

1 ll6anck, 

3 

UJDONSÁGOK 
Személyl hir. Dr. fuky Ar· 

p~d polcármeater azabada~
g~ról viaasaterve átvette a 
v~roa Ogyeinek •ezetéaét. 

DeUSrés a járásblróságen. A 
gyöngyösi ki r. j ~r~abi rós~g 
épületébe ismeretlen tettes 
éjnelt idején behatolt a a 
biré.k szabait sorra járva az 
asztalokat feltörte. A zajra 
figyelmes lett a benn lakó 
hivatalazolga, rányitottaaz 
ajtót, de mire segitség ér· 
kezett, az ablakon át ell~

pett. Kezrekeritésére az in· 
ttzkedéa megtörttnt. 

Me&sérDit tíizoltók. A népün· 
neptlyen tüz.ultóinit zarógyakur.atot 
tartottak. 

Sz;almaból ~s lécböJ csarda volt 
építve, ezt eyujtotlak fel s a tam .. d.as 
ez.en valóugos tűz ellen iran)'ull, -
Valaki tu.sagos úgybuzgalomboi a 
kész csardat ltenzinmel leöntötle. A 
felnujtaskor a benzin jangja oly hir
Iclen csapott fel, hogy két lüz.olto: 
Gephardt Lipot ts Bennel Imre tüz• 
o.toK arca ts keze összeegetl. Serül~
s.:ik no:m veszel y :SCII. 

T uldi Jouef önkéntes tüzoltó egy 
&Y.lkorlat köz.ben esett le a nerkocllii· 
rol, mi11.öz.ben kezen és tértien kony· 
nyen merstrült. 

Mt:nté • P'í~chcr Edit varrönö 
ismerdlen n'ére&rcl megmerger.le ma
gat, Mentöink rtszesitették: elsö se
gélyben. Kihallgatasakor azt mondotta, 
hogy vtleUcnlil ~vett be több altatót, 

Verekedés. Vasárnap rste Gal 
Imre 26 ens fóldmivest a K.ossuth
uccaban vereked~s köz.ben fejbe ütöt
tek. A nem sulyos sebet Ment6ink 
kötöztek be. 

A munka sérDltje. Szabo Ist
van gyöngyölibaiaszi !.kos pincemun
kat vegzet, miKözben egy nagy hereó 
kezéiDöl kic!iúSZott, A sulyos hord• 
kezen és laban sulyos sebd ejtett. 
Az eumtietien embert a M.n1ök kö
töztek be. - A viz.sgalat megindult, 
hogy terhcl-e valakit a balesetert fc· 
le16sstc. 

fi&yelem. Elöfiz•töink és olva
soink Íi&Yclmd fc hivjuk lap>unk hil
dctési oldal•n lévö kcdvnm~nyu 

moziszcldnyr~. 

T arjassza lapunkat! 
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125.3000/1933. Vll.'a. 
4918/an. 1933. 

Hirdetmény. 
Az adóhálrálékGknak t~rmc!nyekben való 

ero~ása rár6 yában. 
l. 

Az adóhátrálékoknak termelnyekben való 
lerovása 1ár11yában ll 1933 évi augusztus 
l B-An kell lll.OOO szám alatt klallol! hir
d~tményb~n megállapitoll aejelentési halár
időt ezenn~l 1933 évi suptember hó 20-ig 
meg IlOsua lHlllum. 

A bejelentéseket most is 1 községl •· 
ll Jiu·gságnál (várobi adóhlvalalnál) ktll meg· 
t~nni, 

ll 
A f~la,ánlult l's kitüzend6 határidök

ben be>zo:~:áltatulf trrm~uytk árát- feltéve 
a bcSLUIIIálldlull t,rmáll)tk az 122 000183:.. 
Vl•fa. számu hirdelme ny lll részében ltlel!
álldpiloll m1uösél(l tdteideknek megfelelnek 
Budapesten az 193J elvi azeptember hó 5-iK 
bt~záróla~ f~lajánlott buzára nézv~ ki lill C (9) 
pengő 50 li l<'rben, - az ennél k'söllb IYJ3 
azcptemDer 20-il( Idajánloti b u. ára nt'z'e 
ellenbell kilenc (9) pen11öben, ~~ 1933 évi 
szeptember 5·ill IdaJáululi rozsrll 1 e~ve Öl 
(•>1) peu~ö ötven tllltlrben, at e11oél kébőbl> 
193l l'•.·i ~~eptcmben hó :.!O- 'll lelajánlt•lt 
ruz•rd n ez ve p~tlig 't (5) p, ngOben áll~ pi
lom mrg. A 8Jdd~ ·s:en kivlll be&H It-J Ita
to. t menll}iségek után ezen árakból a hdadö 
á::omá~ és Hudap11st klhOIIi, az átvett'! ldO
pontjáhan érvény :o vasuti, a m~r+~.:lllj ~s a 
koHzetvl\m eimton eszközltndö leHJIIÍS azon
ban mátsánkjut e11y ~o~engöHél tö•lll nem le
het, IDill{ atH>an az es~totn bem, ha 111 e 
&illll'll 1.-illltrlilö köJhrA~~k mázsankt'nt 37 

tiC Y pengil t ten y leg tul ls haladták. Az ek
hp ki,zárnitott helyi lttvít~li árhoz mt!g má
z,á!Jki.Jt a három (3) pengő gabonajal!yér
kk is hozzájön. 

lll. 
A ll alatt megállllpitott átvételi Ar a 

ld ,1( a 1, Jt 1.-1 litlll ajánluli l·uza éb rozs 
11·cllllj i sr g dr~ nem alkalmazható. A lefog
J,, it, J~ 1-.-1 11~10 ajáulntt terméuyek átvét~lt' 

IV. 

1028/kl. 1933. 

Hirdetmény 
A Hevesvármeryel GazdasárJ PeiOIJe-

1'11!11 meaállapltása surint a vármegye 
erbz terlllfltin a kedvtzi Időjárás folytán 
az aranka ro~rhetetlenDI tlszaporodott alren 
IIIKY ve~zélyt jelent a lucerna és hereféh!kre. 

Tdlntellel arra, hoiiY az aranka Irtása 
1 öte:l'zil s aki azt Irtani elmulasztja az a 
tulajdonos va11y birtokos az 1894. évi XII. 
l C. 95 § k) jCOnt!ÍI.'oa lll>özÖ kihágás! kö
vet el és 600 peng6ig ttrjedhelö s elzárásra 
is átvalloll Iható bllntdé:sel bllntetendt'i, 
felhivom a várcs határában tulajdonnal vagy 
birtokkal rendeikul gaz,Jákat, hogy az álla· 
luk mllvvlt ltrllleten az arankairtist foga
natoslt•ák, mert l'nnak elmulasztá'a !set~n 
elliinllk a kihj11ásl eljárás meg lesz in<lilva. 

Gyr•ni)ÖS, 1933. augusztus 21. 
O osz En~ 

p"II{Afmesler h. 

HIRDET~SEINKNEK 
c1akaz 
ÁRA 

Tehát 
O n is 

ki cs i. 
ERED
Mi!NYE 

nagy! 
LAPUNKBAN HIRDESSEN! 

fiZESSEN ELŐ LAPUNKRA! 

G l' e t' e ~{ ~ i:j i' t; ~: 

HUTTE R 

® 

CJ nagyn~c<;. ~ ~ ~ 
beáztatás A ss z o n y

d i cs ó r e t mo•é:porral 

Mindendür;·:.::.hnélkü!ise:IY Le::J;; :.:í::
héraruhal ÍgydolgozikOnhely~ll a 1-:,;ncr 

ABC szappan. Kiadós és így cbó~b v~·' 

o nagymosás s cro;ci!etlkímoé::c:cnt -::--·:t 

SZA PPP. N 
a 11elyi piaci ltJpi áron történik, l 

ALok az adózók, akik gabonaje~ymen· lc:::::8=JI~r\...~/"'# _..,., ~~~j1~ 
tes buz<íval, llldöl~~~ ruzzsal nem ren<leikel.- l'--1""~"-1~1..- lV~'--l~V~'--l 
n<!k, a felajánlott buza, tllet6leg rozs be-l ~ A ll ' M ' ~ 
szolo:ái:atjsakor a 11abonaltve:el Íö köte:c- . ~ p 0 Q 0zg0 CJa 
stk b~uulj!altatlll. ~ 

Budape~t. 19 3 ~ zepitmber 9. ~ Szombat-vasárnap, sze pl. 16-17-én vidám filmeperett: 

M. kir. p~nzllk)llliniszler. A hercegnő szabój'a (Sz~resa tgy éjs~aka) 12 felvonáshan ~ 
F ti n y 1 s k1sérO m d s o r ! l l 'fJ 

•miWI11D•----·IfliiD r.;1 Kedden A f k' ál " Fényu kisérő 
~ONYVEIT Jt

1 

L.!!J surdán " ~a tr Y .. - :::asor _ @] 
l u. m imakOilyvl'Í', l r?ell'S ma- rJ ~~l:ia(][c:::e:;jlt:e:JI!C$:Jl~l§tf§J~~ l Vt'll, lnly<llr Jta•t, tankönyveit stb. :.. . ~ 

jó t'S otcsó munktiiró/ közismeTt MOZISZELVÉNY 
MÓCZER GYULA · Ezen szelvény ·tulajdonosa, minl a .Matra,ldéki Hlrlaf'" tlöfizetllje, jo-

.. • • 1 l{nsult l. hó 19-éa c!a 20-án bármely elilad •Ma 2 dar11h k!(yet igt!nyh.·vennl. 

28 ~ve f, nuai1o, mutlerrtlll ber11n- fi ' ' ' Z ' m l, r az , 
- d,•. ell könyvkötiirr.Qtermében- ElOadás fél i c!a 9 órakor. 

.. l11fnybe vettem .......... darib _______ _fillt!rea jegyet. 

KOTTESSE BE 
----•••~•••• lr---e=l[ge)l!liJ-~(9ie]~IE€iJDa\] 

A Kultur nyomda árban, kiállitásban egyaránt 
VEZET! l VEZET! 
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	HU_b1_FM3-8173_00081_2R
	HU_b1_FM3-8173_00082_1L
	HU_b1_FM3-8173_00082_2R
	HU_b1_FM3-8173_00083_1L

