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RÉGEN ES MOST 
Valamikor rége~>-régcn, nagyon 

rtgen, a szüret elött, helekkel korilb
ban boldogan készült a szölösgazda, 
hogy egész évi szargalmanak "edes" 
gyömölcsét betakarithaasa. Nagy volt 
a sürgés-forgás a pince és borház kö
rül, hogy rninden rendben legyen a 

nagy napra, amikor az édes must l 
szürése megkezdödik. 1 

A ház apraja-nagyja elfeledte az l 
egész nyár izzadsdgos kemény mun- i 
kajar, a mosolygó szölöt vig énekszó, i 
messszehangzó kacagálli és sokszor l 
v1g muzsikaszó mellctt hordták a ka-

dakba. 1 

Érdemes volt örülni, mert az é
des mustból tüzes jó bor lelt, a jó 
bornak meg nem kellett clgér, Nem 
törte a frjét a merelégedetl boztermc
lö, hogy a beszedell termésböJ kifor
rolt boraval mit is fog csinálni, lesz-e 
mód értékesíteni, 

A boldog idök vidám szüreli 
napjainak v l ge l A ma fiatalsara mar 
nem is tudja, csal( a mestböl, a ma
gyar szüretek szivc:t-lelket vidamiló 
boldogsagat. 

Először elmaudi a zeneszó, azu
tan a vendtglatas. li~ ev ben már nóta 
se.n leSl, mert kinek volna ke4vc ör
vendezni a kemény, faradsáras mun
ka "savanyú" credmtnyén. 

Vidékünket - e löként sz6löter
meszttsre alkalmas helyet - mar évek. 
óta csapás után csapas l;.to(a:ja. Gaz
daink kemény clszantsárgal küzaenek, 
clolcoznak, de f.uadsaguKnak nem jön 
meg, nincs jutala1a. Mintha csak a 
term~szet rendje is ellenök fordult 
volna, A& idei lermésmenayiségre nem 
lehet panasz, a mingsér azon.an -
clöre}athat"ag - elveszi a mcnnyi
sér tobblet értéket. Cuk leautóbb ir
tunk a savanyú saszia azomorti kö
vetkezményeiről, Cl mC( fo& ismet
lőtini a minöstghr cyenrtbb •o· 
roknál, 

Szomorú kilátáaok l 

Méris ut mondjtsk : "fel a fejjel"! 
Évek óla hancezlaljlk, taniljik 

is propacaljalr, hogy andainknak • 
szölölermesztts kizarólarosságar61 át 
kell térni a nciBcsitelt gyümölcsterme
lésre is. 

Be keil I.Uniok, hocv a borpiacek 
elvesztésével elveszett a remény is, 
hogy az a darab föld, mely eréa& 
csaladjal ehartotta, annyit aem jeve• 
ddmez, amennyi a köztartozisára elég
seges volna. 

Ha rudaint mec fo&jak és meg 
1udjak irteni, hon a gazd sagi vilag
haborúban a matyar gazdanak olyan 
batornak, edzellnek es hősnek kell 
lennie, mint volt a h.uclereken, akkor 
"Id a fejjel" jelszóvel m .. gfogja mutat
ni, hogy ebben is oly verhetellen, -
mint velt a csataterelt öldöklő 1üzében. 

Akker, amilcor az életökröl és 
tesli tpsé~ökröl volt szó nem néztek 
halra, nem gondoltak arra, hogy mit 
hoz a holnap, bizonyosak vagyunk 
abban, hogy ez a nagy, ez az elhiva- · 
toll, kivaló magyar fajta, a gazdasagi 
megpróbaltatasok pergötözeben sem 
néz sem jobbra, sem balra, lunem 
teljesiti kötelességét, mert éreznie, tud
nia kell, hogy az idö neki dolgozik, 
s a ma nehéz küzdeomc utan felvirrad 
sumara a boldeg holnap. 

Szomoró világ sZolllorú ideje, 
hogy a szürelí boldog idökre csak 
nünt letünt korra tekinthetünk vissza, 
hogy a hegyek otdalan nem hangzik 
fel a azürelel&k t neke, de el fog jönni 
az idö, mikor ellenségeinknek lesz: 

,,savanyu a szOlö"l 
A magyar gazda hisz, remél ll 

küzd, de meg nem adja magát, 
Egy bizonyos: hogy meg

fogJ ak keresni és talaini, 
hogy mely utak vezetnek a 
biztes mesélhetés felé, az 
örömteljes, n6tas, muzsika
hangoa szüretek felél 

A MalY ar Holnap felé ••• 

·-· 
Ff\LÖCDERES 

Ertlel strófák 

Megt!pült a Kékes-szftlló, 
Kapni bennu mind~nt, mi i' l 
Előkelő, főúri, 

Ma1as benne a módi. 

Szél~:s 61 vezet fel oda, 
Hol ki lelt vágva a sok fa; 
S nincs eldöntvt' 11 vita, 
Hogy kil illlll a sok fa? 

TenniszpAiy.ik rombamódra 
Szaporodnak - lerv h~kuba l 
Mtl)el Varga Lász.l6 litült 
S Ikerpálya befülyült ..• 

Most új terv van k.!sz.ülőb~n : 
Hossz.ú si-út u erdőben. -
Nt'll az l!lvágy .•• Vigyázal l 
N~ kövesse hibázal ! ; 

• • • 
Lehet az erd6nkröl sokat irnl, &01 

egész hasábak scm lennéuek elégségesek. 
Nagyon helyesen J~l!)'ezte meg egy 

termésletimádó turista, hugy a Mátra .tu
riszllkci" ueluponiJabol erö~en tllértéktele
neddl. Innen· onnan a markaz.i rész lesz e
gyedül .~iránduló" hely - auló nélkül. 

Va11y mehet-e lurisla oda, ahol vizet 
nem kap? 

Aligha ll 
A Szenl László-forrás a Szanalériumé 

ldl. Megírtuk, hogy .~tombra" jár a forr.is, 
vizet a 1urista akkor kap, ha a .gomb"-nak 
l~:bztk es ad. Ha el van a a .müszer" ro• 
molva, - nem ad. 

Elvelté~ az alsó Jávoros-forr.bl, - a 
pince~ulakal - a K~kes forrábl a Kékes
szálló miall. 

Benne v<~n ugyan a sz.erződéshen, hogy 
.a Iuristáknak k.lolyó ~sapol kdl hagyni." 

De hál nem elég. ha a szerzt'ldésben 
benae van? l 

A lurisla, aki a Málrát járJa, tn·alog 
- annak elég a toiztosilolt jaa ls - ha 
e11y csepp vizel nem kap is, - menjen au
lón - - az mda l 

A fd~O Jávoros az egyedüli, amely a 
turistának vizel ad - - de ez;? l autóút 
mellell, &l tiU!Ités közvellen közelében -
nem Uszta lztl, - mert magát a forrist nem 
fedték el. 

Félreértés ne leayen l Ez a kOlelezeit
dg nem kerUli be a snrz6désbe, rendbt
hozatalát tehát másnál~ sUr11etjUk, s ha aem 
tudná, hoay ez a forrAsviz igy lhatalllln, az 
.Ikrek" mellett 1001hllnl kell erre la. 
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Mlndjárt leu fejlesztési .irdem". 
lau, hogy nem lrhet belöle plsztrán· 

gos, - de szegény turistáknak ls kell egy 
kis Odllö forrás. 

Nem mrhetnek 1 K.ékes•szállóba -
m.bhol beszer;,.ell - drága bort Inni. 

A kifolyó csapet csak a forrásra kO· 
t~llék kl - borra nem l 

FELHIVÁS 
a gazdaközönséghez l 

A m. kir. Nlvo!nytermelébl Hivatal ut· 
ján fo:yó év 6szén lebonyohtásra ker~llő ve• 
törnagakció kapcsán az egyrs szaporllógaz• 
dasá1ok, - honnan a nemesitell buzavetl· 
maa elsll .,.i ut.intermé~;e kerDI kiosztásra, 
- vállal11oztak arra, hogy caere utján ls kl
ellltitlk a vetörnagigénylésekei. Hogy a ter
mészetbeni szolgáltatá& eselthi rmlyen li\bb
letet kell az igenyl4 gazdának fizetni, az 
minflen egyes eaeiben me11egyezés doiga, a 
szaperitó aazdaság azonban 15 százaléknál 
na1yobb fdárat nem kérhet 

Tájékoztatá&ul küzöljDk azon gazdasá
gok név6orát, amelyek a várm~gyében sza• 
pontással fogtal . oznak, annak fl"IIDntetésé
vel, ho11y milyen buzafajta ké.zltl áll az J 

igénylöknek az akc:ó kapcbán rer:delkezé· 
sére. 
S.téky István Tis1aigar 
R Jszncr R.Hio f gazd. Décs 
Kövér Pder aazd Homokcsárda-

B. 1201 
Sz. 1055 

puszta. p TiszafOrell Sz. 1055 
Gradl Karoly gazd. Poroszló B. 1201 
Egri érse~i uradalom Pu. zia zikszó B. 1201 
Pazonyi Elek János gazd. Puszta-

tenk, u. p. Erdőll'lek B. 1201 
Dr. liineh Albert T drnamfra B. 1201 
Beökönyi Ilona gazd. Ludas H. 1140 

[Sz. 1055, B. 1201 
Nagyobb aazdaságok részére a N6-

vénytermelési Hivatal IT"él e hónap folya
mán oszt kl ered. ti nemesitell vetömagot, a 
iO kg-os thzava.téki szokványbuza tőzsdei 

~ i!zépára ellen",ben, amelynek átvételére nézve 
a m. kir. N ,,vénytermelésl Hivatal a jOv6 évi 
r.:rrnést illetllen 193-1 szept. iO-Ig tartozik 
nyilatkoznl és az esetira megvásárolandó 
buzav~ll\mJgért a Hivatal a budapesti tözs• 
del jc~eyzés szerlnt meglelelll elapárat és 10 
szAzaléic lelárat fog fizetni. 

A\ell kell m~g jegyeznOnk, hogy a ve
tőmalakctó kaetén beiDI, vasuti szállUis 
esetén, a f11varkOUséget IZ állam viseli. Ten· 
l(elyen tOrh·nt'i adilitbnál IZ l~o:énylt'i gazillik 
q-ként 1 p fuvarmeatérltébbm részesülnek, 

A vetömarakcioban való rbzvé
to:lre nézve az Uictékes Gazdasagi Fel
ügrelöstg, a továbbs~aporitasra nizve 
pedig a m. kir. l'lövtnytermeltsi Hi
vatal, Bud•pest, Fölemivelésügyi Mi· 
nisdérium nalgal tovabbi felvilaco
sil.assal, 

AJÁNLJA 
BARÁTAINAK 
S ISMERŐSEINEK 

LAPUNKAT! 
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ME GYE I ÉS VAROSI 

HIRE·K 
1 paladPI fluia~a11. ~l!tseavBtta• 

A tanév meaayltbhal az Iskolai kOlt· 
st!gvetések ls napvilágot láttak. A szanáll r. 
kat. polgári fs fels6mez4g;;zdaságl Iskola 
költséavetése 50. 914 P esszkladAs~al van 
e:ölrányozva, me l y ből a \á ros 23 005 _per.
gllvel járul hozzá. - A tobbit az el6te11y· 
zésbe vett 272 tanuló beiratási, tan 4& eayéb 
dija és az állam hozdjárulása fedezi. -Az 
eredetilete 75 százalékos dllami hezzájáru
lást a kullu .zrniniaztrr 48 százaiéitra csOk· 
kentetlr, s a 12 tanár közDI csak 6 után ad 
- ami csa~ 7156 penallt tesz kl. 

A külön tangazdasi.li kOII•égvetés: 

Bevétel Kiadás 
Baromfitartáshól '21•50 1.11768 
M ·zllgazdaságból 2 •so·- l 084-
Szölllkezelésbtll 206•- 96l0 
Kerlészetből (f.;isko!a) 412'- 200-
Lót .rtásból 714•- 1.!;61 -
Tehén! rtásból 56Q•- 624 ··-
Se t~ftarrásl:lól 560·- 539·-
V,·gyt>s (e~zközhasználat) 1.'247 40 _1,599•021 

Osszesen 6.820'90 6.820'90 
Ezenf· IUl hozzáadandó még a kiadás

hoz l 210 P baromliklllc~On 111rlesztésl ré• z
let, melyet szlnto!n a váro ·nak kellett magAra 
vállalnia, mert a gazdálkotlás jilvedelme azt 
nun fedezi, 

•••• 
A vAm6rGk kar&Zálagjelzé•t kap. 

nak. Különnsen a ~lllföldiek tátogatása ál
tal no,•ekedll idegenforgalom szempontjából 
kivánatos, hogy a k!\vez.-tvámRzedök minl 
hivatalos kOze11ek, meg legyenek jelölve. li 
célból a flli&l'ántól leirat érkezett a város
h<JI, Minthogy hivitalos rgyenruha vlselfse 
a mal nyomasztó vAro~l háztartáfil viszonyok 
közt meg nem valdsltha tó, a vámőrllk "GyOn
gyO~>" ldlrással karszatagot kapnak, mel)'tl 
mlkOdésDk ideje alatt viselni tartoznak. 

A helykGzl teherérúfuvarozlls. A ke
reskedehnl rnhriszlt~nek az egész országra 
klterjedő hely~ ö.l telterau!ófuvarozás letio
n y olitására a m. kir. államva~utalc részére 
adutt engedélyokirati alapján a Ma1yar Te
herautofuvarozók Orazál(o& Kö1pontl Szovet
kezeté\rel szerzftd's léte~Dit. E sz~rlnt a fu· 
varoz.ht a MATEOSz tagjal látjAk el, akik 
rhzére a SzOvetkezet IKazolványt állit kl, 
a'llelyrt a MÁv ls hitelrsli El:lbPn meaje
l()lést nyer a kOrut, ahol a fuvarozás esz• 
kölölh~tö. Az igazolvány pótolja a fuvaro
zási engeddyok.iratot. 

Lelellllazdasllel tanfolyam. Legel
tetési társulali clnOkOk, gazdák, pénztárosok 
és jeayztlk, köulal birók, e'tlljAródgl taaok, 
kOzséal lr1e:Gaudák, ll'aeltlbirtokoslláal ti· 
nOkOk r4szére lngyr.nea r~t- és h.•lelllaazda
sáal tanfolyamok lesznek november li-ttl 
február 28-lg terjedi ld6kOaben, A tanfelya
mok 10 napl1 tartanak. A aylnayo&l járás· 
hoz leaklzelebb esti tanf!Jl) am helye Jász· 
berény. A szállás és ellátás teljesen dljtalan, 
a vasuti ltiiY árát la visszatéritik a tanfo· 
lyamon résztvevtlknek. Pulyamodnl október 
31-lg a IO!dnrlvelésdgyl mln!sztérlum 111. 2. 
011yosztályához. lehet. 

TANOGY, N~PNEVEL~S 
A h~t homlokcsók otthona 

Dr. Urbán Gusztáv jogtanár váro: un~
ban a "Mensa Academ 1ca* javára renillezeit 
masoro; estély1·n a fia•alság nevdéséről tar
tott előadást. A 11evelés eszközét "hét hom· 
lokcsók" - hit, tudás, szeretet, optimlzmuf, 
tisztaság, érős lélt'k, m~gyarság csókja -
aulv a!all jelöl:e me11, 

Nemcsak e!mélelileg mulatta meg az 
Irányt a fi~talság neveló m11nkájára, hanem 
társadalmi mozgalmat inditott, hogy a f6i~

kolal lf)usáa erkölcsi nevelésének hatalmas 
eszkOzét, a szor:iális segitésnek egy jól be
vált lntt!z.ményét, a Collegium Emerh:anumot 
létre boz.zák. 

Az olilaadó és buzgó fáradozásnak meg 
lett az eradmtnye. Eg~r város társadalmá
nak meleg egyUIIérLése meilelt avatták let 
az Egri Érstkl Joga~aMmla S1ent Imre ~ol
légiumát. A jogakad~mla és a Minorlta ~tnd 
ösudogásábúl szUtetett mrg az egri Colle
gium Emerlcanum. 

Hosszú évek fáradsá~ros maakája a 
katoJiikus főiskolai nevelés elvei tOkéletesebb 
érvényesitésének gondolata teremtette mer 
Eger város új katollkus dlái.Jóh!tl lnh!zmé
nyét: a Collegium Emerlcanum-ot, az E!grl 
Érseki Jogakadémia Szent Imre Kolll'g'umát. 

Sajnos, az egyre su'ycsodó ld6k, a 
gazdasági válság kimélyDléle nem kedveztek 
cnn~k a m(aoldtlsnak. A Mlnorlta Rend It:!· 
kessége, Aldozarké~zsége kellett hozd, hogy 
ez a nera es terv val()ra válhass'élt, A- Reu! · 
7oo éves tradicióinak szavát követte akkor, 
amikor, mint ré~rl taraitó- és nevelll szerzet 
vállalta a kolléKium lét~sltésével reájutó 
r4szt. Valóban, a katohkus 111a1yar Ifjusár 
helyztténl"k teljes lelismerése és a magyar 
jövend6 megismerése kellett ahoz, hogy az 
eari Collel(ium Emerlcanumot Ol)'ln fárad
liatatlan munkával megteremtaék, a jogá~c
flatalság melea otthouává tegyék, aho&Yan 
ez tOrlént. Eger viaos kulturálls életében 
nagy hiányt poteltak ezzel a gen4olat felvc
t6i és melvalósltól, munkájukat azonban 
nemc.ak eay város kOzOnsége, hanem egy 
oemzet egyeteme fii&JB meghálálnl, amikor 
az uj kollé&lum majd klllocsájtja a maayar 
élet kDzdcJ terQiete:re az olt nevelkedett ge· 
rinces, lt.tjbeo es jellemében er6a, tudbá
bau képzett lfJU&ágot. 

A Celleaium Emericanum céljaira a 
llinorita Rend surzetháza harmadik eme
letének legna11yo&b résdt boctdjtotta ren
delkuésr~. NllfJ~üléses, leveglis szobák vár
jak az egri főiskolai iiJudgot, egyszen1, de 
kényelmes berendez~s van mlnde, au. Az 
ellátás tök~letes fs rendkhlll olcsó, annyira, 
hogy már az akadémiai ev meanyitásakor 
széJJSZiimu lakója van a pompb lnt4zmlny
nek. A llju.;á& lelki és telilll nevelésének, to· 
vá~bfejlesztt!sinek mlnden eszkaze meata· 
láthatel a Collrrlum Emerlcanumltan. Szép, 
m1ller tónusú kápolna, ahol hitbell fellrliiO
Iést kap a fiatal 141ek ; rend, tleztaság, llr
vosl kezelé.•, aport, szóval mlnden eikltpzel
heti kelléke IZ éplen 0, eabzséaes Jfjllság 
klalakltáeának. 

Az aj kollégiumo! szepttmtler 16-én 
avatta fel aa •ryhb szertartása surlot Ven· 
cell Ede pr.post, kanonok, a jogakadllnrla 
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ltaztatclja, Az avathi annepen megjelentek 
a dros IIYhbl ta poltári táreadalmának 
el6ke16aérel, ezzel ls tanúbizonyságát adva 
annak, hogy mennylre átértik az új Intéz
mény fontosdrAi és jelentéségét. 

Az Inn ep résztvev61 a kápolnában gyD· 
ltkeztek lesze, ahol dr. Péchy Alán tarto
mányf6nGk mondott bevezetil beszédet. A 
Mlnorlta Rend - mondotta 1Gbbek kOzGtt 
- a Collertum Emericanum felálfitásAval 
DIIIY kereaztény és aemzeh misufvt véltel
je&lttnl. Már a kollé&fum nevével ls kifpje
zésre akarja Juttatni, ho&y mifyen irányban 
óhajtja és fo111a nevelni a az ifJU&égot: Szt• 
Imre herceg elveiben, am t lyAt>k &y a kerlati 
hiánya borflotta IAngba Európél és ésta me1 
édes hazánk siriAI. A Rend be akarja oltani 
az lfjuságba az ártatfanEégban ryokertZ6 
vallásosságot és az áldozatos hazaszerete
td, m~rl ez a két erll az amely ijra éleszti 
a mallyar Phoenill~l és elvesztell magassA
lliba rOplll. 

Vencell Ede própost, kanonok, ioraka
démial igazgató szólt edtán. A Gra&\:husok 
anyjának, Corneliának esetére hivatkozott 
aki 11yermekell nevezte legnellb ékszereinek: 
legdrágább klnc~elaek. t:.ll moadja az EKY
hh is az ifji$ágról és ezért létesitt:lte euró
Jiaszerit azokat a kulturittlézményt•kd, a .. e
ly.:k a fiatalláKOl az ovodátOI egészen a f6-
likoláli nevelik hitben, erkfilesben és tudás
ban egyaránt. A Mmor.ta Rend ~~ a Jfll
akadémia is azért fOKOlt ÖISZI, huKy az If· 
jusát nevelését és azociálls &ellit~sét kezélle 
VtKY•• Azzal az érzt!uel adom át tllntlefle· 
té~oének az UJ int~ztnényt - fejezte be sza
Voilit -, hoay legyen büszkedge az e&yház
megyéJttk, a Rendnek, Heves vármegyenek 
és Eger városának. 

Ezzel meKuentefle az e11rl jogászifau
s lg uj otthonát. 

D•lbeu eay órakor a Minorita R~nd 
ebéden látta venlllé&lll a megjelt:nt et6kdö
sé&eket. Az ebé<len P. Latlányi lawás ház.· 
fónOk, Vencell Ede prépo~t. kanonok és dr• 
Kürli Menyhért c. f6iaaz11aló montltak po
hárkOuln16t. .... 

Tanltó l)'lllá. A Heveavármel)'el 
Ált. Tanftóegyesllfet Gyöng)Oslln októstr hó
ban ayolfst tart. A gyilés pontos idejét la 
tárgysorozatát kés6bb fuaiuk kOzlllnl. 

V ándorgyülés 
A Magyar Turista Ea~yesOiet 1933. évi 

október hó J -én a Mátrahtu.án vándurKYÜ· 
lést tart A váudor&ytllés Mátraházán 12 óra
kor kudödik, mely,ttk &orrt:ndje a kOvt:tkezö: 

HIIZtkeg)·o 
Einilki nu:11ny:tó. 

Dr. Puky Árpád, OyllngyGs város pol· 
aArmestere é1 az Itteni O.sztályunknak, a 
MAtra Egylet e!nGkének OdvOzlö beszede. 

Dr. Peltler G>·u!a központi titkár elő· 
adAaa 

OJvGzlhek. 
elnökl zárszó. 
Hlmnuaz, 
.ylllía utAn kG&GI ebéd. 

GyGnlylare fillérts gyors hozza a 
pesti rfaztvevöket, ahol a Matra flylet fo
lldja Oket. 

IIÁTRAVIDtlti HaLAP 3 

SPORT 
Lovassport 1 

Ritka 11tp aportfAtványllaa volt ráalk , 
ueknalt:, lt:ilt: n1ámap a büv61 clip61 11tl l 
••dra 11 ki•entelt: megntini a drosunk. 
ban ritkán látbat6, lraaán sztp lon1pol6 
ji.Ukot. 

A. p&llnCSDOkúrot 1111 k6116nct Il
leti a veracnynck drosunkban nl6 ml'r
rcade&éltért, amely rcndcztsb61 Guthy TI
bor tüztrf6baclnagy vette kl azeroulánrtszt. ' 

l, Altiszti clijugrat.is, Indult 8 loval 
I. Ki1s Sándor Kalóz-on, 
II. Fehér Anclrb Karikás·on, 
UI. Kelemen latván Kcriilón, 
IV. Csitnckr And:á1 Korlát-on. 
2. Tiuti cliiwarati.l. Indult U lo.a1. 
L Ducsay Jcn6 Mcrkur·on, 
Il. vt. Jubáaz Edi' Ráró-n, 
UI. latvánily Béla Fatum-on, 
IV. Rózaa Zoltán Holló-n, 
V. vt, lovag Lányi-Linelner Sárulor 

Bálint-on. 
3 Lovaspóló. Az orsd1 clarace lovas

pólósai orilágosan D)ilván vanalt tartva és 
játéktucl.isuk, ereelmtoy cssta~ük és ii&ycsst• 
tük 11crint pontozva vannak. Az a csapat, 
amelynek játékosai 6sszcsstgülabcn na~ryobb 
pont11ámrnal bírnak., tehát jobbak, hivatal-
11161 bizonyos 11ámu &ólclönyt kell, hogy 
adjon a kiaebb pontszamú játékos csapat·~· 
aak, Igy a IYilngyósi mér.özélcn iaa& crö 
sebit, naiJobb pontsaámmal rcnclclkca6 pi
ros csapat 5 &ól clönyt adott a IYCDifébb, 

l.abdarugó mérközél 
Mult vasárnap saelc1 ldöbcn vihuaot 

Ic a Gy.o\K-nalt: az ctrl Dobó-lpertcnc•A
Iettcl vivott futbalmérkidee. Az cls6 ftlicll
ba a GyAK nan uél 'l nap ellen játszott 
1 crtelmtnyt nem 11 tu.ott cléral. A máailt: 
ftliclöllen, amidöa helycsere t6rlént, 3 : O 
eredménnyel fölénycaen verte a& cari osapa·· 
tot, - Nchtz mérk61é1 volt a 11tlviharo1 
id6bcn, mrly gyakran porfclböbc bwrkGlta 
a játékoaokat. T ccbnikás játé·k nem úvényc
sült, mcrt a repülö labda a sdl ucsaélyérc 
volt biava Aa az érzé1ünk, hogy uélc:scnclu 
idetben a GyAK IDéi nanobb rollt:ülónb
léggcl nyerte velna •cr a mccc:ict. 

Holnap a GyAK Etcrbc mcgy, ahol 
a MESE II-vel lc11 2-ik bajnoki mcrköalisc 

IttbCJn a GyK:SE pályi.a a •zintéa 
egri V asu·sportcgycsülcttcl les& aulrlr6aés. 

UJDONSÁGOK 
Halálozás. Barna Sándor, - a 

Barna Gábor Fiai parketigyar utolsó 
tulajdonosa, - 81 tves koraban, rö
vid szenvedés utan elhunyt. Dr. Glüc:k 
Ernő ügyvéd az elhunytban após.a 
gyászolja. Temetése a vares lakóinak 
esztatlan részvéte meltett ment vérbe. 

kcvcacbb poatazammal rcnclclku6 sáraa KamarakOzl Dgyvéd&yiilél, Az 
.:sapatnak. 

A pír•• ••pat tagjai: Burgct Lajos, ügyvédi kamarak országos gyülésü• 
Kiavárcl&i-Papp LaJos, Saalai Tibor ca vité& ket vasitnap tartottik Ererben. Gyü
Julláll Eclc. 1 lés utau Matraházan kOzös ebéd volt, 

A aáraca csapat ta;.'ai :Papp Kálmán.! amelyen Dr. Puky Árpad polgarmes
Hcrchlcr Friayes, Hlua Friayca cs M.tus- ter és Dr. Cserba Béia jiraabirósi&i 

elnök mondottak beszédet. A cyön-kovits Lóranel voltak. 
1 A mérk6zu eredminye a kapott 5 gól 

előnyt is tekintetbc véve 5 :3 volt a lllifi gyö•i ügyvédek közül is többen mer-
a&po&t javára.. . jelentek Dr. Kurcz Jak ak szövetse&i 

A jattkosok munkáját nanon me&- elnök vezetistvcl • 
ncbczitcttc a kemény, rógel talaj, mcly a 
uáraaság folytán hasadt, lyukacsos volt •s 
ig.4. oem nyujtot& jó játéklchctösé&ct, ami a 
játék uép1t1tt é1 crcdménycllé&tl is jclcn-
t6aca bcfolyá1elta. l 

4. Altiuti vadáulova&lál kifutója : E , 
csoportb.an c1upa fiatAl, lt:cvts rutinnal ren• l 
clclkca6 levaa hldu't, kik nemcsak a nyil- . 
nánosság elölt, dc vcraenycn í1 clösaör in- l 
clultak, mé&i• 11ip spertot nyuitottak él jó l 

crcclmtnyt trlek cl. l 
Indult 16 lovas. 
I. Kovác:s Jó~acf Láo&os-on, 
II. Patöcs latván Kártyáa-on, 
III. Fölelel Li.atló Miki a, 
I,:. Fclaér Illt1 Lisztel-ca, 
V. Ác:1 Sándor Kománé-a, 
A uncnyt tGaharc játik fejeatc be, 

amely már csalt: asút ls érdekel volt, mcrt 
a k6a6a1é1 liOzvetlen k6aclr61 néabette vt
lil eu üter h .. i fiUkát. 

Kár, bou a büv01 ld6 folytAn a kl• 
zln••r aa lf&lán mutatoenak ia•rke&6 cJ
voauláat acm várta be, 

•••• • ••• 

Tarjessza lapunkat! 

Drága lesz a kacsape( s: nye. 
Kis Janos gyön&Yösi születesü nap
szamos, gyöngyösi szesz{öztlei lakos, 
• ryöngyöspüspöki kertek alatt elhti
zódó Nagypatakban, a macaval he
zott lapatnyéllel a vizben uszkáló ka
csak közül ntgy daraitot agyenveft 

•• a hatan levő zsakba elrejtetle. A 
karosultak te!lcn érttk é1 atadták az 
őrszemes rendőrnek. Kiss ellen nlelf
indult az eljárás. Kihallgatásakor il
tasságaval védekezett. 

A n.eghosszabbltás eredn.i
nye. Lapunk zartakor értesültünk, 

hory a szerdan lejart adócabona fel
aJánl.isara vonatkezó ujabb terminu•, 
amelyet a pénzüryminintcr azcptcm
ber 5·én hosszabbitott mer, 500 OOO 
metermáZSál eredményezett. 

FelkérJOk aaon t. cl6fizct6inkct, akik 
clöflacttsl díjaikkal bi.tráltkllan vannak, u 
Oaacret •iclöbb azivukccljcnelt: ltckilcl eni. 
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A Kultur nyomda 
VEZET! 

árban, 
. f 

kiállitásban egyaránt 
VEZET! 

-----------~.t.~-... .....-~ .... -~----------------~------------9028/kl. 1933. 

Hirdetinény 
A Hcvesvármenel Gazdasági FdOgye

lliséR megállapltál!a szerint a vármej!yc 
egész területén a kedvelll illőjárás fol)tán 
az aranka lllérhetellenDI ~!szaporodott s Igen 
r.ar;y ve~zélyt jelent a lucerna és htrefelékre. 

T ek intellel arra, . .hogy az aranka Irtása 

...................... 
l G k. ' 'k · yere 1ate 

#cr. l a nagymosc..., .. 

; ötelezli 5 aki azt Irtani e·rr.ulasdja az a 1 tulajdonos va11y birtoko~ az 1894. évi XII. 
t. c. gs, §. k) ponliát-a Ut~özli kihágás! kö-

n beáztatás "ll z. n y. 
[~ dicsérel mosáparral 

1!1 mosás ABC szappannal 
vtt el és 600 pcngliig trrjedhelll s elzárásra 
is átváltozt•lható hUntdr:sel bUnretendt., 
fdhivom a várcs határában ru 1ajdcnnal vagy 
birtokkal rendelkez/i gazdákat, hogy az álta-
luk mUvelt területen az arankairtá~t foga
natoslld~, mert annak elmulasztása eselén 
ellenük a kihágás! eljárás meg lesz lnditva. 

Gyllnayös, 1933 augusztus 21. 
Q,osz Ernő 

pulgármnter h 

--.u----y-----~---------~---
H IRDETÉSEI NKNEK l 
csak az 
ÁRA 

Tehát 
Ö n is 

ki cs i. 
ERED
M~NYE 

nagy! 
LAPUNKBAN HIRDEJSENI 

l 
HUTTER 

® 

~ kifSzoisABCszappa11nal 

Minden dörzsölés nélkül is egy kettöre hófe

hér a ruha l Így dolgozik On helyett a Hulter 

ABC szappan. Kiadós és így olcsóbb vele 

o nagymosós semellett kíméli a fehérneműi 

SZAPPAN 

l 

...................... 
A "Mátravidéki Hirlap" mindenki lapja. 

lc-=ta=l~~, .. >JIJaU~La\3 

~ l5!i Apolló Mozgó ~ ~ 
!a Sz.omt-at, szept 23-in fél 6 ~s 9 órakor, vasárnap 24 én J-5-7·-9 órakor lii! 
~ BIDGITrA HELM FŐSZEREPLÉSÉVEL: lm 
~ "Nász~.~, .. ~.~rm~_asban" ~ 

··~·----·--· rJ ~ KÖNYVEIT ~ Kedd-Szerda, szept, 27-28 fél l és Q órakor 

~~~:~·,,:~~~~~~~~;,e~~n~~~~~:11 ~.~: ~). Köny, mosoly, szerelem és boldogság 
ió ~Óc~z;;ká:;~:;~~'e't · LÁNYOK A VIHARBAN 
2R éve l··ntHIII<\ modrrnfll herrn- - i ~cau~r.:;:;;;} .... . a 

U~·;;;;;"~!~~'-'~~ ~ ::O:s:~:'l[ge]ls+>l[iiSJ(Q] ....... B Ezen szelvény lulaj.tono~a. nunt a .M.;tra•ldékl Hirlap• elöflzetöje, jo- [!] 
l!n~ult f hó 27 én ~~ 28-án hllrmely ellla•t ~ra 2 dara:• iPI{)'II lal!nyb~vennl. ~ 

H • d té • k Pa holy 60, fenntartott 50, zsöllye 40, zArtszék 30, tAmiAs, köraz•k 20 fill, ~ Ir e setn l Ellladás fél G.és g órakor. 
liénybe vettem .......... darab ______ _filléres jegyet. 

eredményesek! 1 h*"II"*'"'*'II'*'IS;I"*'II'*'I~j;:;:+~~~~ 
HA EDDIG NEM VOL'l MEGELÉGEDVE NYOMTATVÁNYAIVAL: 

TEGYEN PRÓBARENDELÉST LAPUNK NYOMDÁJÁBAN! 
Nyolliatolt a 1\ultur-nyomdában, Gyl\ngy!lsön. Nyomd JVezctll: Sima D4vld 
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