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OKTÖBER 6. 

Szomerú emléknap. És még szo l tunk, hogy együtt kell élnünk jóban 
marubba teszi az a körülmény, hogy és rosszb•n, hogy szerelni és vezetni l 
Trianon határt vont közink és a 84 kell öket, hogy az, ami történt, soha 
évvel ezelőtt lejátszódott események még egyszer meg ne törtéujék. Sokan, . 
szintrre közé. De ha másko~ nem is, de nagyon sokan meg mindíg nem l 
a mai napon áttöri a képzeiet az erő- értik meg az idök szaval, 
szak altat szabolt korlatokat, hory Nem tanu:tak ezek semmit a két 
ott, a szörnyü tell szinhelyén adjon e forradalom tapasztalataíból, amelyek
nap hösci iránti csodalatano&K valami- böl az isteni gondviaeJts mintha csak l 
k ep pen kifejezést. Hogy a mai kor l azért mentette volna ki, hogy méR; 
azon magyarja, akinel elv hűségnek, egyszer próbara terve: mil keza el 
hősiességnek, önfe;áldozásnalt ma mar ezzel a pokol torkaból kimentett tiet
semmi nyomára nem talalunk, - Vo&- rel. - Ezek semmit sem kezdettek 
lóban csodalkozzék az aradi tízenhá- vele. 
rom fenkölt személyiségeit szen1lélve. Ezek mintha kezdenének bele
Hát valóban megtlrtént vo na? H.at nyugodni a történelmi · Magyarcrszar 
ci~kugyan volt itt olyan kor, amely- feldarabolasába, nem gondolván ri"er, 
ned: emberei Jerdragabb kincsültet, ho~:y összetartas az erö s a m.1~yar 
el~tükot is fel!udtak áldozni .egy sze nt ero senkit sem n eik ü o :t het táboraból. 
eszme oltarán ? - És lalj.1, hogy Mintha eofe.edtük vo:na, hogy a tör-~ 
volt ilyen kor és Járja, hogy vo.t•k tenelem lapjairól felénk sugarzó rtgi 
ilyen emberek, latja, hogy a vil~gha- dícsöseg aldozatokat kivan~ : a mun-

1 
boruban a maryar önfelaldozás meg- ka, az összetartas, a ver, át élet al
ismitlöllött - és csodálkozik, mert dozarat. 
az ö, a mai társadalom emberének .. Nchai jó Z inyi Mlldósnnk ismét 
gondoi:Cozasmódjahoz, magatartasahoz elnton.ihatna: ,,Óh egek l Óh lsten l 
szokott esze ezt nem tudja megtrteni. Miért heztái ki mi11ket Sc:ytbiaból, ho
~em tudja megérteni pedi& azért, mert )ott talan nem boinlolluulr \'olna meg 
azt kell napj tinkban latnia, hogy na- elinyire ebben a marvar Gampania
gyon sokan vannak, akik ka~pkodnak ban, ava&Y h.a bomlottuniC.; •volna is, 
a felülről nyujtott kéz után. nem latott volna meg en~yi vilag 
• · Amik or oly ijesztő módon fejlőd- miilket, magunk' rouzas,1gA · miatt 
ne~ ki az emberek ben az afakosko- veszni." ·. > .. 

das, a képn;utat.as, a kétlakisag, majd- A marvar lö1·1ér..elem ... véres lap· 
nem azt mondhatnam, hogy a meg- jai, akar a közeli vílaghaboiút, akar 
btzhatatlánság urvauazon vonasai, me- a szabadsagharcot vagy ennek szomo
lyck az alac:sonyabbrendü embert, a rú vérét Arado! néz:r.ük, azt mutat
m•gnyomorilotl lelket jellemziK, l j.Jk, hogy az elhullott marvar Vér 

Amikor elvek és baratok iranti áran uj, remén·yteljesebb J6vö ur

hú-sig merö ürességnek és ce:talansag- jadzott. 
nak látszik és igen k~vcset lehetne Nagyon itt volna a tizenkettedik 
metnevczni, a~ik cllcnkezóen gondel· óraj~ az a,.di 1J példájAn ,föllelkesül
kozoak. at, abbol elvhüseret, hö•iess~(•t ta-·• 

Nagyon sok szép szó hangzott nulni. ' 
cl itt arról, hogy a nép és az trtel- Ezeket a ferfiakat a magyar tör
miség egymásra vannak utalva, erv· tlnettudomAny il a marvar . politikai 
máshoz kell forrniok, hogy el kell köztudat éppen azért becsülte nanra 
tünniök a szakaéckoknak, Ic kell ha- és helye"tll a halhatatlans1g m•rasla
jolnullk azokhoz, akiket cserbenhagy· t1ra, mcrt az elvhűség hősei voltak. 

Életük a történelemé, testük az 
anyaföldé, de pildajuk, szellemük keol, 
hory a miénk legyen, ha komoly•n 
akarunk hinni Manatország feltama
dasában. JÉGER JóZSEF 

FilLÓCDERES 
As7.faltd udor-strófák 

Bizony nagyon sok pénzbe' van, 
Éveken dl ny/Jgtak, 
Mig asztalttal a p1acot 
Végr~ ki/Jntettük. 

Azonban az asrfa/1 alatt 
Tdn gomba tanyázik; 
Itt is, ott is számtalan s•k 
Dud•riJIJds látszik. 

Csetlik· botli/é, aki rajta 
Kényszerlll ott Jdrni; -
Nem lehetne a dudorral 
Valamit csinálni? 

Gondolkozzék aszfaltsztlkos, 
Vegyész, mérn/Jktudor : -
Hogy kisiJssék, llogy' malik el 
E csúf aszfalt-dudor? l 

• •• 
A gondos jó gazda ősszel aertJ(&zem

lét tart gyümölcsfái köwll, a rosneu .ivágja 
és 1ílue vtli. 

A Szentirhból ls igy tanulta, 
KiirtJa gyökerestől, 
M!ly.·u JO. volna, ha a közélelben ls 

igy lehetne gyökeréig lemenni annak az .er
kOIC6i dudoruak", am d y nélunk az aláirások 
kOri éktelenkedik. 

Né\'ldcn fdJeleulé~>ekr61 már Irtunk 
hogy mlly Cbunya és erkölcstelen. 

Ul(ya11i1yen~k azok a hul nevek vannak 
de - álnevek. 

LeRUióhb e11y szerény közlbztviselllr.ö 
kálviriéja ért vt'&el. 

Fewydrni indult ellene, mut tlibb .alá
lrásaal" pauaszt tellek ellene. 

A fdoöb,, hatóbág l~nnéueteaen míl 
szabályosan vizsgáll és tárgyalt. 

Mlly nagy volt a nu~JIIepetés, amikor 
klderOII, hOKY a feljelentés aláiról nem is 
Ilnek. 

Kllal4ll nevek, nem létez;ö személyek 
nevében tell valami .tltre való" f~ljeleaté&l 
,persze l(ondosan Ogyelve arra, hOliY a leg
aonduubb nyo;nozéssal ae leheuen kitud
ni, hogy ki használla fel polaértár8alnak 
aevét, kl dolaoz.olt Aloevekkel. 



A azerény, ártatlanul mtKhurcolt kGz
tiutvlse16nek az eliArés befejezése éa a 
ftlmentls mlndeneaetre j61e•l erklllcal elég
tétel, azonban a bOnnek a bOnteléBe a meg
torl~a nem jnhet folytat4sként, mlkl!p azt az 

tatlan személy mPKhurco"aAra használjon fel. M E G y E l É S V Á R O S l 

erkOical renll meKklvinni. 
Aa lameretlenséK biztos fedtzékl!blll 

lest a .~ronoszaia•, hoay mllve mlként al· 
kerillo Mlcsoda durva lélek kell ahoz, hOlY 
korholt illltiaokat, illaondolt nevek alatt ir-

Ez a rendazer nem azdrdnyos - na
lYOn la eittrielit - éppen aaért a fiatalsAl 
nevelésére hivatotlak fl&) elmének kltnere
sen D1yelnl kell a gerlncu&éJ, eayenes lel
kOBél: az·lrazl mlliJir jellemvada klalakl· 
t bAra. 

.Az orad1 tAmasza, talpkGve a tiszta 
erkGics.• 

.................. ------------~--------------------~r~ 
A tél ás a Mavart 

EiYik laptérsunk a Mavart ttlll menet- l 
rendjének kGzell meKielenbét jelzi és soralt 
ezr.el drja: .•eméltDk, holY rnost is tekin
tetlel lesz aajit fonto& szerepére, mellyel az 
lderenforralmat II!KI•hetl va1y akadilyoz
hat)a•. 

A .Métra batékenyalilii IdeKenforgalma 
érdekétten• tényter érkezett a Mavart l1az• 
ralóliKihoz IlY kérelem. Ezt a kérelmet IZ 

érdekellek éa Mitra lo!jllldését ad vén visel6 
polrir.&l.aterllnk la alilrta. 

f:zekb61 az alilriaekból mtl(lnt kiiD· 
nlk, hOlY Jlátraflrtd lla&Katiainak .desent
ralidclóti•-t IIIPK kell szDnieini éa tKY -
ery&é1es Irinyitásnak adandó il, miként azt 
lr6so:i javaslatban mir tiiY városi fOtlsztvl
atlll és Mitra-rajon16 lefekletle. 

Merl ml torteni ? 
A viroa idt1tnfor1alml Irodiiiban a 

fentjelzett beadváay kéazDII, - kOrDie azoa
bau zavarok limalltak. 

A beaJvány kél réaablll ill: azemélyl 
61 for1alml réazblll. 

A torKalml részben a járatok feltllle
lfsét kérik 6s pediK egyet a Kékesrlll, reg
lel 7 órai lndulbaal, melynek ellenjárata a 
délután 13 órai h~nne. 

Ho11y a Matratlylet a Mitra, annak 
fejleszibe és fe)llldéae kOrll kiérdemelt azt· 
repel jélazik az kOzlsmerl, Ile kell la, hogy 
uavának liiilya leayen, mrtl Otven év óta 
szolráiJa uryanazon eszmét : a MAtra ku!· 
t"usziL 

beadvin)ban kért iératok létealléae illani 
az utjél, mert oly Ores iératokkal terllelné 
mer ezen vonal szémlájét, hogy ezen re
mfnyaéa elöre ls teljesen Indokolattand 
vA lik. 

A téli - vitás - Mavarl-menetrend 
kOrlll tehát kél ellentétea Aliispont áll, 

Biztosak vagyunk abban, hoay a Ma
vari, amely eddill a legieliasebb meaell!lle
désre és elismeré•re vt!gezte nehéz felada-~ 
tát - a téli mene rend meJillapllálinil ls 
csak a koz:érdektl és a Mitra ldeg•nforral
mét loKi• nézni. 

• • • 
A beadvány szemé l) l részével D• m 

fu11laJkozunk, merloez a meatámadolt ilzem
vezetö-mérnök személyi llgye. Ismerve 1e• 
rinces és tzig-vérill magyar voltit, majd 
helyt éli 11111i~rt, 

E személy! n1sz c•ak annyihan á!l a 
közérdekkel Ossz;efDI(aésbeu, hoay aliirla az 
ldellt"Diorlahnl ir~dil h:tdöa vezellje ls -
a néhioy napra kOlOn ·levélben batálytalani· 
tolla a személyes részt, 

U..,y lituik, hoay a k~l személybOI 
illó irodioan is .aec. ntraltaicló Viln". 

A fej nem Iladia, hoay mil mG el a kéz. 
Ez pedill t>K6szsé~hdea állapot akkor, 

lia utólag .. trlll kl, hOIIY .nem &1.1 a illia· 
pont"! 

Kiv,ncslak va1yunk u orvoslbra, 

HIR EK 
l lft6fPII lld6Uifi Ogy 

Most, bon a dro1 tulaJeloait k•pca6 
•rcf6bca IY"aJiorolbató ncfá11atl fol 12 •v•• 
~t•rlctc lcj,:6baa na, as utol1ó_ cvrc IOD
cfoakocfal kell a vaclak vtd6tcr&lc.,ack ki
jcl6"•'ról. Es mc1 is t6ra.at a Yároli. ktp
vlacl6tcltülct idei 250 sa. bat.irouüval. A 
b•rl6, aki a 3200 bolcf11 btrlct•rt tvi 40 q 
buza .irAt fiaeti, mcafcllcbbcstc a határoza
tot •• mb v•cftcrület clfo1adi1it k•rtc, me· 
lyct lt ajáalelt fel. Es pcdir a Kallók-v61-
IY'• a IY6kcreai, 1saaat6rium, Mátraháza 
k6raytki er46r•aalctck, mclyct állaadóaa a 
turil~ l 11ytb IJII01010k juaak ·~ a 
INac-parádi mctyci út asel .it, ahol k616a6· 
aca mcaa6tt aa autóforaalom. Eaca ajAala 
tiaak clfo1acláaa c1ctcn fclajialotta a b•r 
clupláfát. 

A meryc a fcllcbbca•• folylia llltl· 
",Jtoatatta a váro• hatirotatát •• boaoriita 
a btr16 kiv,DÚI(át• .... 

Idelilenea bjzadómenteiHI· A-.. 'PD· 
lelek italakitbára vonatkozótar eddig f.:nn
illó hizadOmenless<&i re .. delel halilya 193-' 
JUDlos l-IK mer ldl hosszabbllva Az Alala
kltásnak azo :ban novem bt r hóban meg l. dl 
kezd6dnl s ezt e hó végéig a kGzstlgl elöl
járósignil be kell jelenteni, hogy a hatGsi· 
&l ellenőrzés meatort nl. 

Me1yei)'AIIls. He es drmeaye tnr
vényhalch4K• ol zoli, 65a e hó 18-án tartolla 
6szi rendea kOzKyDt~st't. A 1Gbbek kGzOII 
a megye jG\6 é\l kOit~t'1vetéaelt lirKYallák. 
A mrgyel háztartisi költségvelés Ossz:es sz Dk· 
sét~lete 308.801 penh.ll, a1nclyböl 207.274 
penallt fedezuek me1) ei pótadóval. Ehhez
az l!gész meifyei a<lóalapot véve - 6·8 sz4-
z:alék pótadó salkafges. 

Ha nem volna dneatrallzic:ió, nem kO· 
velkezel velna be az a lurc11 eset, hoay a 
lláua D1yelbea foa1o1 a:r.er~ptl viH~ t:ry
letllnk ezea beadvAnyra eay irboa t16ter
juzté•t teayen kOzvcllenll &. Maw.rl IKIZ· 

Elismerés a magyar cserkészeknek 

Iat6airini~ . 
A viro~l llktt~.forgalmi Iroda - fl~n 1 

tRY feltlc'l Yirosl tt..alvl~e!Gvtl - alálr en 
beallvinyl, amelyllen forlal t k~relemre a ko
v:tkezO bz:revélelek menaek a Mavarlbo • 

.Kijl!lenljllk, hOlY a reuel 7 6ral Já
ratot, a K~kearöl 10d1tva, teljes. n inJwkolat
lannak es a Mavarl részérOl pazarlisnak 
tartju~. A 1.!11 Idényben a hó-sport vonza a 
kOzOn&éKet a. Má&rib11. Ez a rtlllellórá•b ·D 
kezdOdik. Rtllilii vinni ea ne111 hozn• kell a 
vendélitkel a Mitraba a téli ld6uybea, 

Ea a Jirat It leallt!ae eaelén kl:r.iróla1 
néhány ember maKánl!rdelu!l az:oldlai • 

A kél illiapont kGzotl a helyes utat 
majd meatalilia a Mnart vuellaége, azon
ban aki a Milra llayt!l salven viseli, Uny• 
telen megillapltanl, hOlY mindtnklnek, leg
fltfal a virost lderenlorga:ml lrodának, -
célja c:sak az lehet, hOJIY a mAlral lderen
f<>raalmal eröaltsllk. Ennek leKalkalmasabb 
uzkOze lenne a mátral vlleltSljak ml!rsék· 
'éae. A jOvö ezon reményének leKjobban a 

Az ancol cscrkiszvezctllr lapJa 

"The Scoutcr" több oldo~lon •t foc· 
lalkozilr a Jamilorccvcl. - Az an&ol 
eaerlrészsz6vctli& k ülüni fötitUra, aid 
cn .. ttal a Ncmzctt.özi Cscrlriszirotla 
icazeatofa ls, Hubert S. Martin cik
lr.b61 icitziair : 

" ••• A IV. Vlli&famborcc moat 
mar a multtt, dc haboras nélkül ál
lithatom, horv mlnd•zolr riszlrc, akik 
abban a szcrcncatbcn riszcsü:hcllck, 
hog-y litlen voltak, e&bz tictik re azóló 
cmlilr lesz. Sikere btr111ely stcmszö&· 

b61 nizzülr la, le&virmescbb rcmtny • 
Inket 11 mcsaze tulszárnyalta. Az itl6 
il lr6rnyezct &Yinytsra, a szervczia 
tllkiletes voll. I&Y ivc solran azt &on
doltálc, hou Ilyen nch6z t•6kltcn be
londos optimizmu• kell ahhoz a re· 

mályhez, ho&y 20.000 cscrkéu a vi· 
l.i& különblh6 ria&ciböl 6aszcry<ilhel· 

sen a c:scrkisztcstvá'lsir c n•&Y mc&
nyilvánulásAra. ~émclyek azt illitot• 

tálr, hon a razduicl viazonyolr foly
"n a költsteclr masok, hogy az eu
rópai zavaros viszonyell fogfak c tcr
vet mcghiusitani. A cacrlrtazszcllcm 
azonban mcehazudtolta ezeket a pró

fitakat 61 oly•u sikert tercmlclt, amely 
••&lepte a vilá&ot. 

Kedves maevar vcnd.glitó gaz
dáink irant erzetl halankat es c ocial.
lunkai azavak nem tudjak mcgfclc16-

k•p•n kifejezni. M.t&yarorsza& kor• 
manyzójatól a Jamborcet látogató órl· 

ali tömegek IC&.ilacsonyabb rendi C· 
cvtueie, a laborp orancsnoklól a lee
kisebb 111agyar caerkeszl& mindcnki 
oly szcretctrcméltéan fo&atlott, aminek 
Jellemailirc acm talalolr szavakat, •• " ........... 
A Mdtr11vldlki Hlrl11p QyiJngyiJs legtttrltJim•

sabb 11111)11. Mindtntut ezt küvetetje 1 

.~ ........ .. 
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Az egri bor h ét : 
október 15--22 

Nl!hiny nap mulva megjelennek a IYI· 
nylllil szinu plakátlik u oruág kUIOnbOz6\ 
váre~aaibaa és hirül fugják adni, hOlY He
vu vár111111Ye SLÖIÖ· esllyDmlllcslermel6inek 
rnllyen ertékes és nagy mecmozdulása lef:r. 
a& október 15-én Ere•btlll kt1död6 borhét, 
bor• éa IYOtnolcokiálli.ás. 

A dr. Petr.; Kálmán orszány61éol ~ép
viselö veztlése alai! un'lkoo6 r~:ndezt'llm.oll· 
11á1 derl!kas és nép ruunkat véllzt:ll. 

Az áLnmvasutak éa az l U>l. hathatós 
seailségevct az érdeklődök ezrei fo11111k a 
filiires trorsokkal éa autóouszok• al a kiál
litb mertekintisére érkezni. 

Debre6len, TorOkszenlmiklós, s~ettd, 
Hódmeaövásárhely, S.t:ulnuk, Kecskemét, 
CrKiéd ldkossá11a tiltéres laursokat kap, Bu
dapest székebfővárosból 1s ket lilléles 11yors 
fol a kiállilás megnyilása napján i.gerbl! 
érkezni. 

A kDikereskellehni intézel is hivatelo
san veu részt a kiál.itábon, él megbizoltja 
klloföldi vásarlásoknc1l mindl!n péuzügyi ne
hézséi elintézésén~l reu.Jelkezeore full állni. 

Mdga a kiállilás is impozáns méreltl l 
leu, Részt fo1nak benne venni a vármewye 
h~res sz616 es ll)'ü nölcstermelör. A Illlilltas 
az Ér:;ekMI-'ásztor l.üiouos jóiul.lulata fol)• 
ráu a iYönyortl lyceu ro épüldciJ~u le z. A 
kiállilás m~~nyllá~a októbor 15-en ddel611 
10 órakor h:&z. A1. et.Jdagiek su~nnt a král
•ilás mio1dhárom löv~t.lnOke: Or. 5tnuecsa
uyl Lajoli e~&ri ersek, Kállay Mikoés fOidilll
vt:lésü~yl éli FoOinyi lilldlllc!r kt:r..:olu:úciml ~ 
minia.t.ter jdtn 1..-al.. 

U.!hllőll ll ó r ak ur a városháta uaKy
termtb~n or&.tágOb borászali R-·K: l!o·ülés lea&. 
U. u. f~l 4 órakor KYönyönl ~>•ureto f~:ivonu
oá; le~z. amelyen a SLÖiömtlvelés különi.Jött 
trazlsait mutalják be s a régi cenfendszer 
jluleKzetes alakjal ls lcleievenel.lntk. ErrOl 
a nally&zertl latván)ouágról a studio 40 
IJercu hejyazini közv~otiiCI>t fu1 adni. 

D. u. fel 5-kor a krrály- é& korminy· 
zódijas egd dalkör éli at e11ye8ilelt ewn da
larl.lák bordal \"eftienye lesz, li az ean zene· 
uarátok eJyesületintk haugvusenyt az er
l~:kkertben. 

Bittou hisszük és rl!méljOk, hOJIY a l 

rende:~.öséi hi-ó szava megllallgataua talál l 
11 a varm.:JYII ez lm, otino rnereti ktállltá
sáol, am.:ly a jOvö alapjait ie&l. htvaava h:
rakni, üdvöz· .Jhetjtik maj .J a varrnea~ye min
den ertekes lermelöjél. 

De hisszük azt is, hogy terme Aink a 
testvérváros e me1 noz.Ju ásaoa,, uerelettel 
vnznek réa~t. 

fotballm6rk6zéaek. A mult vasárnap 
itt helyben a üyKSE·nilk voll bajnoki mér· 
köotéae u e11rl Vaussal. Az eredmény 3: 2 
a& utóbbi javára. - A üyAK l::Kuben a 
lle11e ll-vel Jit~&oll, amelyet 6: O aránybau 
'ert mtJI· - Holnap, okt. 1- é u a két h w ly• 
Oeli csapalnak lea:~. bajnoki mecc.e a üyKSE 
pályáján 

felk6rJI1k aaoo t. el6fiut6íokct, akik 

cl6flacttal Ilijalkkal hitráltkbao Yaooak, al 

Oaacact mlciObb a&iwcskccljcock bckOIIIeol. 

MÁTRAVIDÉKl HlllLAP 

SPORT 
Lövészversenyek 

E hó 34-ia rendiiLle a Heve&l Pol11. 
L. E. DIJyllauae.ú tizu caapatbajaaokl él 
tJiyéni ki•f'K)'Vtrve• senyét. Bajnok lett az 
E1ra P"IJl. Lovéutarau,llt CIIIP~•• 144:1 Ulr
rtl, tnáaodlk a Matravid.ki Move (GyiR· 
IIY01i) caapala 14la kOrrtl, har111ad,lt a He· 
VIli Polll• L. c. lll l kOrnd, ne1nellik Hal
vasi P. L. E. ll94 kOrrtl. 

Egyé1oil~g a következ/l helyrdsl •rt k 
el: Bd,uú~: z,iros Lajos E~ter 164. 2. ker· 
mo• Jourt l:.g~r l tiO a. Foo JI ICI sJ ador 
Heves 157. f Kaplmy S. UyonJyos, 154 
5 Sta bo jenö Uyong)Oii l 54. 6 Dr. S1ukktr 
P. E~o.er 152 7. Dr. Man,,o K. GJOnK)ö& 
14!1. 8. vilá.t. Beasvnyei j. 14g, 9. Dr. Féuyes 
E. Eier 148 10. Ma~:yary l.tv.:n o.,onayö& 
1411 kÖIU:I. 

A;r, egri~k az ali&pán véudordijt.l (elő
ször), a 1oöngyösi csapat H~ves koz,éll 
t·tüst· ur jeK tibzleldt.lljdl, a ht·.-~~~~~k a ru. 
kir. H ... n~~d~é.c e;.iiS.I!.Gr oó·v .. ud\Jrdijál (elu
uörJ, rni11 a kö111lö it:k Dr ~zmr~ssányr L. 
ér~eklöpáutl'' lir 'ául.lorl.lijál első It ben 
ny~rtek. 

A küzdök versenyében dsö lett Nyir 
józsef rendönistlhdy~lh:s 28 körrel, 2 ik l 
H .. rausz Tamils 0)0nll}tb 27 körrel, 3 Káp-
l.ny Sindur Oyön11yos 26 kör el l 

••• 
Bc1jnoki lö\észversrny. VéJök 1828. és 

1931. Kovasóczy Lász.ó, 1924 Wulf Olló, 
1~30 KilrOsi jáuos, ilj~ Kár1lány Sánl.lur. 

A Move Mátravit.Jé~i FóO>~Ia.y Lövész
~zakoszlálya f. év uktóber 2-án héti011 u. u. 
2 órai keu1ellel rendet! ·-a Csallló·kerti le-l 
ve •. te Jötére n 0} öngyö~- 'm~11Yd város 1933 
t:IIY<'lli kibl~gyver hajnOk.SC:IIál. Fclh!lelek : 
~~sz Ivellet Gy OliilYÖli v.u u,; I.Jarmely lövész, 
a!Jutl, taraal.lillmo ei!Y•SÜI<!te"ek va11y hiva:a· 
lan;ok 18 evet b~IOiloll J'aMJI é,; varus min· 
Ildi po wara, ki fellll 1t1l~u elöeleltl Távol• 
silK 51.1 •mler. Ce .tábla : · 5U ru deres nemotd
köli hilf~1yvert8Lla. F.g)"v~r: bárrmaö IlYárt
manyú krsf.:gyv11r, nyilott irauyzdkal, diop
ILf tav.:so nddil. lsm~tlöleii}Ver i•m.tl6 
llélklll hillzui.halo. N,zJiie llearn)tkolá•, 
CtlgumbvcdO éb !>48 u> any ua f.,gyverulj lll Ilii· 

~:nKedve. Töltény bárrniuö ll}ártmán}ú lthd, 
de kOpönyeaea k izArva. 

Mlnd~:n lövész négy tizes sorozatot ad 
le, k< tlöt IUve és kettOl állva, alátámautas 
nélkDo. 3 próua1i:lvé11 rneg·ngel.lvu. 

Löitll: miudon ll. u •orozatnal tiz 
perc. 

NtveZt!sl hal.lrid6 1933 uklóber l. 
Nevezni Dr. Mannó Kál,uau r.zakui11Jiy ÜK}" 
vezető elnöknél lehet, .\ 11elynh1en nevezes 
nincs. Nevez~si dij: Muve lallukilak l P, 
má,; CKYt~üldt:k liKlillnak J 50 P, nellltMY
Ieti taJloknak 2 P, rn11ly Ou;r.ewoen 11 tOit.ny 
ira ot11C& bel~ertve. A tOlléntek a hdyszi
nen kapbaló" darabonként 3 fidé."c!rt. Dii•· 
zás 1 A n ét~ Y sorozatbau ltJIIIIKYObb kor
ösBZegel elért vernnyz6 nyeri üyOnKYIII vá
ros 19-3 évi klafegyverbajnoki elmét é• vélll 
Gy0.1KY0,; v'roa I.Ootön&elle által adom,nyo
:r.utt bajnoki ~zllbl serlege!, melyt:t három 
egymásut.ini, vagy öl 'orrenll n~lküll &YÖ· 
zeiemmel nyerh~:t el véwleJe&tn. E~en .lvDI 
e11y drb. aranyozolt niKY bajtloki érmet 
nyer, nyakaulaa~on. A helyezettek ·25 száu
léka mélló éremdrjazáaban ré11aeeDI •• a be
érkezett llutelell.liJakban aorrend szeriut vá
lauthat. A versenyen a Magyar Orar.áto• 
LOvészsaOvcla~ll sza:1alyal érvénycillk, 

3 

TANOGY, NÉPNEVELÉS 
Az Izraelita tanuJók azombatja. HoKY 

11: IskolakOteles zsidó tanuJók a u mbati 
lstentiszlelelükl)n r~szl veh•ssenek, rnentesl
lenl kell szombat délelölt 10 órátólll-IK az 
iskolába járástó!. Ilyen intézkedés lörtc!ut az 
el( é &:r. orszá a: terliletére vonatkoz( lag. 

Túlzsúfoltak az lakoiAk. Az idei tan· 
év az isk.,lai heordtásui<JOai< DJJ<()'OD kedve· 
zGnek nt'-lndhaté. Aitalában csakn~m m•ude· 
nllll több t .• nuló jelenlktiet•, rnint at elmult 
években. Külcinosen mt>gnöll az Iskolások 
sz ama a pnl11ári leányiskulában, a hul ;o IV. 
osztályhan tllllb rn·nt 70 leéo.y szuronK tKY 
tanteremben. 

UJDONSÁGOK 
Személyl hir. Gömbös Gyula 

minisztezelnök csütörtökön a M•tr•
ban megtekintette az ipülö tiszti ütlü
löt, majd a Kekes-szalióba mcnt. -
Penteken visszautaz.ott Budapestre. 

Életveszélyesen 1érfilt. Nyíri 

Gyulant fötörorzsörmesler felesége • 
hó 26-án az Érsekfoldön lévö hazuk 
udvaran a kutba esett. A 4ivonult 
menlök kimentették és kórhazba szal
litoltik. Megallapitottak, hoev ,tictvc
szelyes koponya is agysérülert szcn
veciett. Mtg az nap éjjel felszallitottak 
a budapesti helyörsegi kórhazba, ahol 
megoperaitak. Minthogy eszlllélcttt 
nem nyerte vi~;sza, kih•l!gatni nem 
lehetett. 

Mentés. La je sik Jozsef 25 éves gyön
gyöahaiaszi kocsis az egri úton ha
ladt kecsijaval. A lovak egy kerék
pártól megbolrroaodtak. Lajc~i~~ a lo
vakat nem tudta meglekczni, a ktizde
lem köz~cn a kocsir•l a lovalt k6zt 
esett és tibb sulyos sérüléssei eszmé
letlenül az ú:tcstcn maradt. Mentöink: 
a kórhazba azallitotta;k. 

Huszar lstv.an n éves iskolasfiú 
is a lovak köze esen. Karficalllmal 
kellea kórhazba vinni. 

Me1m1ntett öngyilkos. Kovaes 
Elemcr 39 éves orvostanhallgató la· 
kasan felakasztotta magd, cic még 
idejckoran ••zrcveun. cs mccmentet
ték. Az clkeacretlett · Kovacs Elemér 
azután zaebkéaévcl összeazurkalla ma
rat. Sulyos sebeit a ryoraan kivo
nult mcntök kötözték be. Tettének 
okáról mindcn fclvilaroaitaat mcgta
cadott. 

T ar jessza lapunkat! 
FIZESSEN ELÖ LAPUNKRA l 
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-1---------------------
A Kultur nyomda 
VEZET! 

árban, l<iállitásban egyaránt 
VEZET! i 

~--------~----------...,... ________ -- --='"'""·-=-m_ .......... .-.. -·-·-----,,.-

902 8/' i l 933. 

Hirdetmény 
A H·:v~s"ArtnPo!Ytl Oazcta;ági FclllJ!Cye

lils~l{ llll'I(AII;opi!:\~a sz< rint a vá•rne~ye 

r.:~,;z teriileién a kPthe16 i•'ÖJM~s fL•Iytán 
~l crani.;J médtclctirn!:l t!,;7;,po rodott s il(tll 
1 a;;:y n-zél}! ;~ler.t a lucerna és heref,·léktr. 

T,·kintr!lel ;,rra, hf'l!Y az ariln>a ittása 
~ o'ile!e,ö s akt azt ir· ani e rt ul;ls tja 37 a 
tulajdonos vaj!y hiriokos az !804~ ~vi XII. 
t. c, 95. §. k) ront:;íra lit ilzö kiháR;ht J,r,
,.~1 el é; 600 pcn~l\ig kr;edheiÖ s rltárásra 
l~ álvállozt Jh;.tó hOnt. !·'~.Hl hOn• t!• ncti', 
Hhivo;n a viires ;,~~~ráha" ,u!;,jdcnnal Vili(~ 
h;rtokkal rendelkezi\ gazJákat, hogy az álla
lt!'c "'nvrlt tPr!i!rten al arankaiJiá~t !og .. -
nölositsá'', mert a;• nak el" ulasztá'a esett'n 
eil~•·ll~ a kihál(ási c!j!Jrás Illeg le~z indítva 

ll)Oilg)M, 1933 auguszlus 21. 
O osz E nl\ 

p• olg~r rnester h. 

E RED
M~NYE 

nagy! 
T e hát 
Ö n is 
LAPUNKBAN HIRDESSEN! ......... 
KÖNYVEIT 
l 

l 
l . . 

u. m. imakönyvei', füzetes mtl· 
vei!, fo·ly<'>ir.lta't, tankllnyveit ~Ih. 
jó es olcsó munkáiról közismert 

MÓCZER GYULA 
k:lnyvkii/v (/úJssutlz Lajos-u. ll/2) 
2H t·\'t' ft·noall~), II10lkfi1til bercn
-de1 dl kilnyvkölúlllt1:,•rmi b~ n-

l 
l 

KÖTTESSEBE 

-········· 

mosós AbC szappartr.Q! 

A "Mátravidéki Hi· lap" mindenki lapja. 

ld&r=ll~~tt=e::J]~~~ 

~ ~ Apo~_ó o !Vlozgó ~ ~ 
~ SwmCol, m['lemb" 30·áo 9 ,,.,,,.,, "''''"" ,k!. 1-éo 3~ 5-7-9'"'" Ili! 
L!!J S•nl'ár ·'• H a cs ek és sa j ó est fdkpntk ; IID 

~ 
VAD:'lAl LÁSZLÓ ors1A~o> hi:il HACSEK t's SAJÓ népszetil szem~lyesitöl ~ 

?1 Ug)an,·s 1k s~cn<, 1., l.ipnrk az ;,ris1.1o~rat:1 vicuk ~yárlói Ari<2lid ~s Tasziló 
~ -Ezen~i.tll: SALAMON BÉLA a.tra~cióia A VIGÉCKIRÁLY-

~- 2 ilág8r l K "" -omd•. o!<lób" 3-' lll & é• g 0" ko< 2 SlágiP l ~ 
~). "'''"'",,,.,},;"~~~'~G~~~~ .. ~~~~~~~'~'! o"'' Moocu lii1 

2. A VÖRÖS MACSKA mf fül BllnU~yi vi10té': IQ fe',·oná,han. - Fősz : Verd es En ri, Sie~fried Arntl @] 
l!!l~~ll::$5llt$:>hc$:>1[•11wpll ... l~ 

~ 
MOZISZELVÉNY r.:1 

Ezen szl'lvél y lulajdnno~a. minl a .M<:Ira' id•.'·k i llirlap" elólizetöje, j o- L!!J 
~o~ult f. hó 3-á 1 és 4- '•l bár:ne!y el/la J' ,ra 2 dara 1> i<'I{Vellgénvh,vennl. ~ 

H 4 d t , • k PA holy 60, fenntartott 50, zsöllye 40, zártszlk 30, támlás, kOrszék 20 fill. ~ t f e eset n Előadás fél Ci és 9 órakor. Ilii liénybe vettem .......... darab ______ _filléres jegyet. 

eredményesek! Jlmlstnllce>I~I.-.-.IE:::Ica=-nt:82l~"i*nl!l 
HA EDDIG NEM VOL'I MEGELÉGEDVE NYOMTATVÁNYAIVAL: 

TEGYEN PRÓBARENDELÉST LAPUNK NYOMDÁJÁBAN! 
Nyomatott a 1\ultur-nyomd.tban, Gyöngyösön. NyomdavezetG: Sima DAvid 
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