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A cseh erőszakosság táröröknek adták oda. - A felvideki 
ipartelepeket pedig, miket a lakosság 
iránt akkora szereleltel létesitett és tá
mogatott a magyar kormany, lehetet· 
lenné tettt!k, a még megmaradt vál
lalatokat szandékosan tönkretették, 
ami miatt ezren és ezren valtak mun
kanélküliekké s koldusbottal a kezük
ben kénytelenek kivandorolni. A ma
gyarokat kizárták az illami szallita
sokból. A vasuti tarifa, bankpolitika 
és adózas a magyarság VJgyoni lc
rvöngitésére irányul. Szintc kuriózum
ként tünik fel, hogy ma még penzt 
sem taaac:sos a zsebeben hordania az 
utcan odaát a véreinknek, mert cllll
fordulhat, hogy oldaközegek az utcan 
megmotozzak s tartozasuk fejtben cl
veszik tölük a pénzükel, Azt mar cd-

Mikor á világháború végén a 
ryöztcsek megrajzolto\k az áj közép 
Európa térkép4t, a csehek szakasuk
kal ellentétben most a legelsö sorban 
küzdöttek, hogy érdemeiket rlismer
tesftll a velt Monarc:hia összeomlásá
baa. Ferditest61, félrevezetéstól sem 
riadtAk vissza, hogy érdemeikért busás 
jt~tAlmat nyerjenek. Ilyen Iigkörben ! 
született meg a trianoni beke, azért i 
lett belöle diktátum, mert a józan tár- l 
cyallst ki kellett zárni. Az elitéltet az ' 
itélet elött meg sem hallgatták. : 

Arra azonban a győztes nagyha-
l 

talmaknak még a gyözelmi mámoruk-
bAn is gondjuk volt, hon a Cseh· 
szlovák impériumhoz csatolt nemzeti- . 
ségeit védelmérc kikötötték az úi al
lamtól, hogy a csehekkel egyen!ö jo- 1 

goK;at kell biztositania minden polgá· 
ra számára. Sdnte azzal, a fellétellel 
tollak át a Csehszlovák impériumba 

l 

a ruthén· és magyadakta földeket, 1 

hogy az új liberalis és demokratikus · 
ál amban egyenlő polgarjogokat log 
nAk nyerni. 

Azonban ezt a feltételt a csehek
nek eszük agaban se volt teljesíteni. 
Ahelyett, hogy a hazajuk elvesztése l 
miatt ~Jászba boruli magyarsa~nak a l 
fájdalmat legalabb liszteltek volr1a, nap
ról-naprA újabb h újabb k1hívassai 
keserítetlék el. E~öszakos c ,ehesitö 
politikajukkal a köztük tiö testvt.rein
ket vérig sért.gellék, anyagi, kultura
lis pusztulásba kergettek. 

A trianoni békeköles óta teljesen 
ciszaidtollak öket volt hazajuk k uhú
rajától. Magyarorszagból könyveket, 
folyóiratokat sulyos büntetés terhe a
latt tilos volt bevinni, a Felvidéken 
kifcjlödö új magyar irodalmat pedig 
a magyu ujsagok elkobzásával, vegül 
betiltasaval akadalyoztak meg. A sé· 
relincket nem orvosoltak, sőt azolcat 
a politikai lo~pokat, amik a magyarsiig 
érdekeit teljcsen törvényes keretek kö
Zött védelmczték, elkoboztak és belil· 
tottak. A Felvidekről a katolikus püs-

pököket mind eltzték, a protestánsok
nak nem cn~tedték meg, hogy pusztán 
vallási teren trintkezhessenek hillest
véreikkel. Maga az állam a husszitiz
must tamogatja, államvallassá szeretné 
fejleszteni, azért testvéreinket mtg a 
vallásuk gyakorlataban sem hatvia 
b ekén. 

Borzasztó az, amit az el· l 
üzött ma~~:yar tanit6k és l 
tanárok helyébe tett 
cselek cselekszenek a t ani- l 
tasukra bizott gyermekekkel.! 
Meghamisitják a történelmet,! 
s gyülöletet ol t anak bele a l 
gyermekekbe vol t haz éj uk i-
ránt s ilyenformán a felvi- dig is sikerüit eltrnie a cseh polili· 
daki magyarságtól még gyer- kanalt, hogy az egész felvidék ma 
mekeit is elrabolják. A még Csehorszagnak egy kiuzsouzott, Ic-
meghagyott néhány magyar ta-! züllesztell provinciaja 
ni t 6 helyébe pedig nincs u- 1 A kisebbség iunti igaualtalan-
tanp6tlas • taniéók.pzö nincs: ságna:t és jogfosztasnak azonban most 
s igy a magyarzag teljesen! egy új, még erőszakosabb aramlata
ki van szolg~latva a csehek 1 illunk szemben. Most szavazzak meg 
gyulöletenek • ltlindezek te· ! a cseh parlamentben azt a javaslatot, 
tejebe az elkobzott magyar amely jogot ad a kormanynak, hory 
kul t ura hel y ébe egy IHmagyar minden neki nem tetszó t:gycsületct 
kul t urával, magyar nyel v ü • feloszlathasson, ujsagokat beszüntet
de cseh szándékú lappal ki- l hessen. Meg is mondta a csih bcl
sérl eteznek, de a magvarság ügyminiszter, hogy ez a törvény a 
a szándékos félrevezetnnek centrifugalis erők e•lrn szükséges. De 
nem d öl t be· / hat lehet az aliarnhoz szitó az a ma-

Anna! inkabb törekedtek gazda- gyarsag, amely a kormany minden 
sa~iiag megtörni a magyarokat, ho~y ! rendeiKezesében nyelvét, vagyonat, 
a cseh igaba kénytelenek legyenek 1

1 vallását, gyermekét, saját életét 
belehajtani a fejüket. Tisztviselöknek, látja veszélyeztetve? Csoda-e, ha 
iparosoknak, kereskedöknek ezrei lep . ez a nép régi hazáj!\hoz vissza
tek el a F.:lvid!ket. Oly •. nok, akit. nek l vagyódik, amitől kUlönben ls Igaz
olthon nem volt maradasuk, meg ségtalan alapon szakltották el? 
szcrenc:sevadaszok képviselték a cseh Lehet-c megértö azokkal, akik 
imperiumot s inkénykcdésükkel csak éppen most atiatszó népszamlalasi 
nehezitclték a különbcn is sulyos ural-~ hamisítással a h' rom magyar város: 
mat. Könnyü volt a helyzetük, hisz a Kassa, Ungvar, Pozsony nyelvi jogait 
magyarugnak nincs hova fordulnia : semmisitették meg? Akik a ~5 szaza
védelemért A földbirtekre(ormmal a l lek magyarsagut Kassan 18 u•zalékra, 
birtokouágot, minclenféle fortéllyal a 1 Pozsonyban meg ennél is lejJebb sza
magyar parasztot megfosztotl.ik a föld- 1 ritották? Dc ugyancikkor Pozsonyb. n 
jétől s az igy összehar.ác:solt földeket 1 38.000 cs, hszlovákot mutatr.ak ki, 
új telcpescknek, légináriusokukk, h•- ' holott a saját kimutatá•uk szerint is 



csak 28.000 a csehűl vagy tótul be
azjlni tuclók azama. Az ertsz nlp· 
szamlalas nem tudományos mtl, ha

nem hadiarat a magyarsar ellen, hogy 

alapot nyerjen a cseh imperializmus 

a magyarsar nyelvi forainak az cl

kobzasira. 

Mi eddig nitmán fajlaltuk clsza· 

kitott testvéreink szcnvcdéseit, féltet· 
tük nemzetünket az ujabb izgalmak· 

tol. Az országnak a nagy vérvcsztc· 
ség utan pihenésre, nyugalom~a volt 

szükscgc, hogy összcszcdhcssc maga!. 

Azért elfordítottuk nemzetünk szemct 
ezen igazságtalansagtól. Dc a mi né· 

pünk nyomort.isagnak, kereszthordo
zásnak elmult 15 esztendejét oíyan 

szivósaggal, i.11ponáló önérzettel es 

élniakar,assal kiizdötte véRig, hogy 
nincs miért tovább is bizonytalanaag· 

ban hauni. Ezentul a határokon tuli 

tcstvercmk panasza a mi panaszunk 
is lesz, jajja a mi jajunk, könnye a 

mi könnyünk. Tlltailozunk testvérc

ink jogainak a megsertése és elkob
zasa miatt. Követeljük a bitkeszerzö

dits kisebbségvédő intézkedéseinek a 
111egtartasat. Set a cssch kormány el

j.atszotta jogai, hogy idegen ncmzeti

ség•k felett uralkodjék, annak a poli· 

tikanak, mely cl enséget lát a magyar

sarban és elpuszlitasira tör, csak eRY 
orvossara van : a tertileli revízió. 

Nem osztom azoknak a vélemé
nyét, akik azt hiszik, hogy a tiltako

ds csak puszta ~tzó, mcly elhal a kö· 

zömbősség Szaharájában. Hiszen brn• 

nünkct nem a harctéren, hanem a 

diplomácia kulisszai mögött a propa 

randa és agitáció eszközeivel győztek 

le. Tanulhattunk belöle. De viszont 

tulsigosan sokra sem be:sülöm. Se
gits magadcm s az Isten is mcgsegit, 

legyen a jclszónk lEddit sokat nélkü

löztünk és ciolgoztunk megmaradt ha
zankért, most türjünk mtr egy kicsit 

és mtg töltbet munkálkodjunk fl-lagy

Marvarorszagértl Hogy Jaa eljön az 

új gerendatörés ideje, amit 111ar i:nin· 
denfe!öl jósolgatnak, ne alJjunk kbzü

let!cn, hanem az élet minden terén 

felszerelve, felkész :il vc visszaszerezz ük 
azt, amit egy gyenge piilauatltan, az 
idők súlya alatt meggörnyedv1 cl 

vesztettünk. St. K. 

KGszGnetnyiiYAnlt6s 
Miadaaokaak, kik ISerctctl fi

am, illetve tcltYlriak elhunyta 
alkalmáYal rl1nltikkel fclkcrc•· 
tek, cs útoa moaduak k6116a1tct. 

Oav. Bo1aár lltdaa• 
la c1aliiiJa •. ", 

1913 október 2J 

Ff\LÓCDERES 
EGY JÓMÓDÚ ....... k ... .rt C(Y• 

IlU kél láaya, 
SJcmrcY&I4, takaros tucat•• miall a 

kett6. 
Akalit is kér6Jc miatletyikack, nalr

pedir CfYSZerre. A 1a1da kittJtc teltát a 
lakodalom idcjlt &IfJ aapra, 1 •rtesllctte a 
rokoasiaat. 

Hanem a 1ok serer, koma 611zesfÍgott
bútott • &cállitottak a aazcláho1, hery 1 

.Nem addtr vaa a'l EIY jány - •lY la 
kodalom, ktt jáay - két lakedalom. • 

Mernkarta erre a razd~ a fejét: 

.Hallják keatck l Hogyisaci Hogy 
kéti&Cr igyák mCt a boromat. kétsacr pUli• 

titsanalt ki, mer k~lsur veriik be egymás 
fejét? l Ad már cuk éa .naondom mer !" 

Ez aa eset jutott CIIÜakbe, amikor a 
ucrdai k6z1fYulésca arról hadakoztak, hory 
vaJJ•a a kit kánto,."álalt:tál eav napon, l 
egyszerre, v•rY k416a-köl6a legyen-c? l 

S a .ruda" kijclcatettc, hogy al már 

Szabadfürdőt Gyöngyösnak l 
Lapunk utolsó számaihan adtunk han- 1 

go! a sok-so< h~ly,ől hoi.Zá'lk .;rkeze:t P<>· 1 

na:;znak és t\hainak, hogy Gy6 ~~yös vá•os l 
lélesitsen szaludlllr,u~t s a aépe2észst111 
sw'j!álwihan áli1tson f,.l t'llY strand t a vá- 1 

rosr~tHlezési terv • zetint ki jell\ t t rlllcll'n. 1 

Hanf(bulyoz:uk, howy a szaballfllrdö lélrbi· 
téséhez a var .. s minden lehctöst'ggd rendd· 
kezik, csak d tervel kell elkéllitlelni s ·a 
munkához, a ki,itel-·zé~hez kell ho· zálogn i, . 
úgy h >KY az az iusolgakció kapcsán ll•lö a!á 
kerültön. A város az állam támogathárs f.t
tétlentll uAmithat, hiszen több vidéki vAros 
kapott lo;kin'él)e& ös~ze~o:ü anya11i támoKa· 
tás! szat-adlllrJiik lttt·siléséhez, s a napok
ban hallottuk az OTT dui\~ének rádiószó
zatát, melyhen mlg inf.:nzivehb támoRatás· 
ra k~rl f :l a kormányhatóságokat a vidéki 
uszodák, szahaofllrdl'I:C létesilésénél. Orom 
volt hallanun le ar. O ·T naRy~zerü t- Iniikének 
sportszózatát, mely a mar~yar vidék érdeké
ben hangzott ti, s amely a sporton kivlll 
az állalános közegészség érdekeit szolr~álta. 
Nem nabad t~hát kétsé11be e~nlluk aHor, 
amikor ilyen nary magyar értékek vannak 
a kérdils megoldiidnak hállerében, akkor 
amikor bldoa uámithatu1k arra, hogy a 
szllksé~~:es Osszeg elllkerlil. 

Spertuszodák és szal adfllrdJk lél~si
tése eddig sporlt'I!Ye&lllelt·k hivatása voll, 
azonhan •na már a sza h Hlfllrdrik töhhel je

l~ntenl!k a sporlnál, ma már helátja mln
denki, ho11y e11y helyesen felépitell IZab d
fllrdö egészséget jelent, a város klzeaész
SéllDayél pedig elslls"rhan magának a vá. 
rosn1k kell szo'gálnl. Mlt,den város bekap
csolja városrendezéso!be a szabadfUrdöt, s 
napról-napra l•tesOinek egt!sz kis városok
llan sportuuodék és 1aabadfUr11Uik. Mind
eacket a városok épltlk, s a& uszedák és 
szahadfOrd6k a városok kezelésében vannak 
a város•JIInak e~~:ylk jOvedelml forrását ké~ 
r>e1lk. GyOIIIfYOS sem zárkózhatik már el a 
f •jl6dés ezen uliától 1 lll a 24-lk dra, ho11y 
a cselekvés ll'rt!re lépjünk. A Mátra ~~ a 
város Idegenforgalma egyenesen meaklve-

tell ezt s a kérdést mlel.ibb naplrendre kell 
tlltni, annak megoldasával komolyan kell 
foglalkozni. 

Lapunkban közzélell sondolatok Gyön
gyös város társadalmában naify megértésre 
talállak s nagy Orömmel fogadták, ho11y a 
kérdéssel Gyönaylls város kiváló polgér
mestere is komolyan feglalkozik, NekDuk ez 
eiéN biztoslték, mert tudjuk azt, ho11y amit 
polgármesterUnk akar, azt kl 111 tudja vinnil 

Sz,.relettel hivjuk fel tehát az illeléke
sek figyeimét a kérd~s bntosságára s kér
jlik öket an11ak mlelth!JI megoldására. 

Lapunk ezen számában rOviden meg
akarjuk emliteni azctn városokat, melyek az 
utols1 é~ekben emdték fel szabadfOrdöjll-· 
ket, melyek ma már az általános népegész
ség szolgálatábaa állanak s az egyes váro
soknak pedig tekintélyes iOvedeimet blzto
sltanalc. 

Eger városáról már a muhkor meg
emlékeziUnk l A testvérváros na1yszerOen 
oldotta meg a kérdést az Inségakció kere
l~h• n, egy télen és egy tavaszun, pAr hónap 
alatt s ma már a város egyik leguebb be
lyét képezi &'t egri stranlf, gyOnyOrü parkl
rezással, az; Udlllés.:k, szórakozálok sok-actk 
lehell'lséifével. A szabadfOrdll mintegy 9i.OOO 
pengöhe kerUli Eger város e11y nagyon te
kintélyes ö~szeliÜ Aliami lámogatád kapell 
s il{y nem akadt neh~zstlge a pinzOgyek te
réa. Az l'grl müszakl hivatal nagy hozzá· 
értéssei oldotta meg feladatát, 1 siraRdjára 
E11u város méltán bUszke lehet l 

At utóbbi években létesittettek: a pl
esi, a g)öri, a hó.Jmezllváaárhelyl, a nagy• 
kanlzsal, a szekszárdl, a szentesl virosl 
azabadfllrdllk, strandok. Mlod-mlnd a v'ros
rendezésrk kapco,n, 

Pécs város strandfOrdllje 1932 fvben 
14tesUlt. Pács szabadkirályi város már akkor 
foglalkozott váro&rendezéast:l s a slrandfllr· 
dll gonlllolatával, 11111kor mér mb városok 
lz általános közert!szst!gUay Ily irányú feJ
IesztéaénPk jelentlisélét nem Ismerlék fel . 
Mlnte1y l l!vls az l~métrlten me1hhdttett 
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kiállítást szándékozik rendezni a Hungári~ 

szálló nag~ t~rméb~n amelyen 16városi szak 
el6adó fog;a az hmerrető előadásokat tar
tani. Ezen fatőtestek által fogyuztandó vii
tanits ira n dlja mérsékelt leu, és pedi!! 'i 

havi 20 kilovatt logyautásoa alul kilovat
tonkt!nt 30 fi•lér, 20-30 kilovalllg 25 fill., 
30 kllovatton lelD 20 f, 

A facsemeték mecJeiGiése. A lai~ko· 
la i terme:~, tvények. am~lyek zartp;aeon áru
sithatúk, clróttal reáerő•itett táolácskákkal 
telölenllök meg, amelyrken az elad• cirne 
és a facsemete faja tüntetendő fel, 

TANOGY, NÉPNEVELÉS 
l Grigely józsef l 

A tanitóság na~ry családját me~rint su-l 
lyes csapál l!rte. 

pályáz.atokun, kisérleteken, uj felfogásokon, 
dj szerkezete~ ayakodali egysu•ra és olcsó 
megoldásain ill tisztult a tervnet, de 1932· 
ben végre méKi& dkészOII id~ális kivitelben 
110 ezer pen11ö összeg költséuel. A fürdő 
k.örnyezete mOOdhalni fe&lŐ1 1 ejly gyönyö; a 
park kOzep4n. A fdrdő kellős inedeL.cével 
~pUlt. A nary ml·d.,nce uly mére1a C:s be
rendezé~a. hogy a sportszerd ú ;,ás ~~ ver
senyzés lehetőségél ls bizlositJa. Az öllöttő
épOlet leegyszerasilett é, t~rlakaritu J~ll~gd. 
Az Oltllzők rRenyezeti lezárása lépcsőzete.• 
fekvő napozó, ahonnan u egész fürdöterll
let jól állekinthdő, versenyek alkalmával 
pedig a IribOnt pótolja, A fürdö viullát~sa 

városi viz.ve:r..,téki vizzel törté<rik, A meden
dt fiKJ&zer kell a SLezon elején vízvezetéki 
vizzel megtllteni, ezen vizet naponta ll 
•rán át s:tUröbcrendezéseu kereszlDl kell 
szGrnl. A vizhez. veszteség, párolgh clljára, 
továbbá a tulfolyóknál lévő lapusók töllé~é· 
hez ís állandó lri&s vizéhez és a zuhanyo
zókhoz naponta kb 150- 200 köbméter viz· 
pótlást adaKulnak. A medence vizszDkaé11· 
Jete 1800 köbm, a gyermel.lubickolóé 100 
kllbrn, rni11 e~&y másik medencél! 1000 köb· 
m~ er. (Foiylatjuk) Tiszaparti 

Ungely jóuef tanltó jódgos lelke tért 
mea TeremtőJéhez. Hesszú és klnoa szenvc· 
d~s után csütörtökön lett állapota vál&ájios 

iiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~....,....,03i~ , és néhány órai halal:uaa után megszOnt do

ME GYE l ÉS VÁROSI 

HIR EK 
Városi közgyűlés 

A városi képvlselőlltiiUlet e héten -
szerdáu - rendkívülr közgyQiést tartott. A 
tarJly&uroL.atba lelvttt térgyak .. ozül emlitésre 
mmók a következők: 

Dr S1.mrecsányi Lajoli e11ri érsek kö- i 
azön6 levelének bernutatába i}émáutmiséje 
alkalmából a város kép·;lselötc&tülcte utJán 
kifejezrit Ddvöz:ésre. 

Néhai Matusek László végrehajtó ÖL· 
verye í& gyerme"et reszére a vármegye ál· 
lal megá•lapitull el1átas ügyéDen az ellátás 
mérve tekintetében lelebbe<té; clőh:rjeszlést·· 

A Maayar A Iamvasutak Takarék- é& 
Segélyegylete kérelme folytán a Mátrában 
egy nagyebb üdülöhn céljára tel.:k adália, 

Az érsekf·'\ldi löldref<.~rmos földbérlők 

haszonbérének ujbol megállapi1ása s a ha· 
nyag fizetöknek a béritiből kirno1drtasa tár
IlYában hatáfozathozatal. 

A \áru si kllztar~ozások Ul án uj ból ka• 
matmen:tss~get eng• d~lyfzhtk, mint a mult 
~vben voll és peuig az év végéi(. 

A felső· és alsópleoániai kantorok eliJ
levelét uji>ól megállap1tollák, amelyek alap· 
ján lesaaek majd a pályáutok, az illetékes 
felsőhatóaági jóváha11yasuk meglörtjnte utáu 
me1hhdetve. -Me.hoaazabbltott adómenteaaé1. A 
Ltkbépuő H•telsznvctkezet által folyósilolt 
IIGicaGnökkel épitett házak 30 évea rendki-

. vall 611ami ad6mentesséae elnyerésének ha• 
IAtldejtt a pénzügyminiszter 1303CO sz. ren· 
d.,f,nclvel meghossubbitulla azzal, hogy ha 
1 jövő év végjlg azok IJkható állapulba 
lesznek helyezve. Az adőmentesség az el~ő 
15 évl>en a kOzsé11l póladóra ls k1ler,cd 

VIllamos fOtOtestek bemutatisa. A 
hbtartási vtl.auymeleKitö .eszkOZOk Ismerte-, 
tése célJából a várost yill!lmusmll vezr.tősése 

buani e11y neme& tanilO sz.ive. 
Csendesen, a közuerepl4!stől ma11át tá

vol tartva, vé.cez.te ma~Gdését, mlnllenkor a 
magyar gyermekek hazaf1as nevelését tartva 
elethlvatásának. 

Kartársainak és há:ás nllvendékelnek 
mély réuvéte melletl ma délután temetlék 
az elhunyt tanférfiút 

Sírja folé virágerdőt hordott ös>ze a 
kegyeletes emlékezés. 1 

Mentsllk me:::a,yar 1yermeketl l 
A Magy, IfJ. VJröskeres.t.l c. lap októberi 
száméban egy cikk Jelent meg, mely a IQ• 
nyal zsellérgyermekek hihetellen nyomoraval 
foglalkodk 1 egyben tdkéri a vidéki cso-~ 
purtukat, küldJ.:nek aduményt a uélkülöz.:s-
161 s~cnvedö gyermekek ré~zérr. . 

SLiVIl<~k me11remeg, valahányszor gyer-l 
me~ tragclllákról hallunk. Ilyenkor ősszel a 
JÓ 1 len ÚIIY is az. elmulásra f•jl)elmez.let l 
beun!inket. A magyar ég borús, a virágszir
mok las-an-lassan hu lanak ~ zöri(Ő faleve- l 
let hur" dZ oklóbt'ri szél. Ne engedjOk. hogy l 
a ma1yar föld leg11zebb v1rága, a 111agyar 
neunek elpusztulJUli J Hiszen övék a jilvö l , 

A legcsek~lyebb adumán)l is továbbit J 

a közp. ali. el. Iskuta vorosi.eresztcs csu- , 
pur l ja. 

SPORT 
Asztali tennlaz 

Városunkban ritkán el6fordu:ó apllrt
szemléletben voll resztli. azoknak, kik a fl. 
nom, miuden erőszaktol mrntea 1portnak a 
luvei. A ,;Gyks~· ren(ezésében népes 1!1 
érdekes sporte~emény zajlott le vasárnap a 
Hun11árla termeiben. Hochwald Imre a &&ak
ua&tály kapitánya buz1ólkodetl; hogy rnlndea 
rendben let~yeo 1 e rendezéslel la tanujelet 
adja, bogy EgyesOletének hirnevét gyara
pitsa. Dohnis jóutl h. kapitány volt 1111it· 
aé&ére. 

A versenyen meaJelentek 1 bemutató 
j4ték ukk al emelték a verseny érdekessé&ét ., 

iipos Annus ol•mpial t!& F.renczy Ida ur
uágos bai<~oknl'!k, 

A .Mátravidéki" bajnok&illuan hdye
lést értek el : Fc!rfi egyes bajnokságben l. 
Sárussy Pc!csi SC, ll Tul.;y Po!csi SC. ferli 
paros : l. Kozma- K rá ly BSE, ll. Taldy
Sárossy Pécs SE - lfJusági bajnokságban 
1. Friedmann Gyöngyös R~álgirnnázium, ll. 
Heimter BSE. Cllpatbajnokság : l. Sárossy
Twlily Pécsi SC, ll. Rethy B<.~stiu BSE. 

Huwy a Uykse tagjai a nagy versen)·· 
ben lemaro~ulak, ne okoLzon az elke~er~dé•t. 
Kapitányuk vezdé.e mellell mt:lló el.enlc
lei lesznek a lötobi, ma jut> b, ver•enyzökuek. -Fotball-mérközesek. 

A OyKSE a mult vasárnap az egri 
MESE ll·ik csapataval játszolt bajnoki mér
kőzést, mely 4 : 1 arányban végz6dltt az 
Ulóbbi javára. 

A GyAK-nak az e11ri Vasassal Eger• 
veli bajnoki mérközé&e, mely elaOntellen lelt, 
A gy.:m11yö:;ic!k rugtak uayao ~lJ gót l, azon
ban a kapus balesete mratt a buó nem !Iéi
te r11eg. 

Holnap a OyAK·nak a jászberényi Le
h•·llel lesz bajnoki labdarugó mérközé~e az 
itthoni pályán, mely egyben az őszi forduló 
utolsó mérk6zé11 s ezert a aportueretö kO
zön~ég nau érdeklődéssei várja a !.et csa
pat erejének és tudásának összeméresét, 
mert ez döntő arra nézve, hogy a GyAK 
megtartja-e eddigi első h&lyezését a félévi 
tabellán. -----··-.. ····-··----
UJDONSÁGOK 

Mégis lépre kerUit. Dr. Weil 

Andor meg tavaly feljelentest tett1 

hogy ismeretlen teltes gytmantnürü

jét ellopta. A renliörség most elfogta 

V ..rga Mar2it egri c:selédet, ta bizo

nyitotta, högy ö volt a tettes. Lctar

tóztattak, mert orgazdasag is nyomja 

a !eikét. 

Meelnt lezuhant. Megírtuk a 

multkor, hogy Molnar Árpad motor

nélküli pilóta gépe lezuhant és csak 

ejtöernyövel szabadult a biztos halai .. 
tól. E hó 22-tn.& Pipis h;gyen, gya

korlatozas közben, llarminc: méter ma

gasról ismét lezuhan!. Gépe összetö

rött, a kivaló pilóta azonban csalt 

kisebb setülés.t s:r;envedctt. Kórházba 

sZállítottak. 

Keresik a támadót, Kerek Ist

vant a Viztoronynal ismeret:en tettes 

összeverte. Fején és karjan szenvedelt 

kisebb sérülést. Mentöink bekötözttk, 

Umadojat pedig keresi a rendörstg. 

A munka sérDltje. Major Jó

zsef c:ip~~:szseatd múnka közben jobb 

keze fejét szétvagta. A sulyos sérül

tet a M~ntök rtszesitettek elaösegtly• 

ben. Ugyanakkor Takica Janosnak 

is segitségére voltak, akt kcr•kpáriA· 

ról lezuhanva sérült mer. 
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A Kultur nyomda árban, 
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MAVARTMENETREND 
Ad. 11.488/kl. 1933. 

Hirdetmény 
' A m. kir. kormány a kisgazdatársada-

lom és kO önö .• en a s1.· génysorsú mezögaz
dasági nt'pt•ss•'K érdek~ben olcsó ruházati 

akdót inditott. 
Három szövetanyag kerül forgalomba 

pzen akció során, mé!lpedig 140 cm széles 
hekecsszövet méten·nktnl 4 83 P érhan, 126 
Ctll széles strux nadrágszövet fl 2•09 p ár• 
han 77 cm széles in;~anyag a) nyersen 48"3 
fillé~es, h) fehé n tell 62 3 filléres, c) kékre 
vagy feketére festv" 6:)•6 filléres árl•an. 

Mindezen anyagok rendkivDll o!c~ósá 
guk mellell jó minöségOek és tartósak. 

M111tájuk a gy!ln!!y!lsl Földmives Gaz· 

dakörnél me11tekinthet&k. 
Al aKció l~b,myolitása a uabadJ..ercs• 

ke4eku• bcvonásáva. történik, iwy abban 
résztHhet bármtly keretikedö. - Tehá! aki 
ailció árut vásárolni akar, azt bármtly ke· 
r~sk~dö (:;zöve•) u(án beszerezheiL 

933 október 8-tól. 

x 6 30 
x 8 35 

9 00 
9 27 
9 57 

10 20 

x t4 55 
x 16 00 

19 35 
21 30 

16 tO 
16 35 
17 03 
17 25 

7 30 
8 l:l 
3 55 

ind. 
érk. 

t 20 05 
t 21 05 

--~ (Íy«SngyOs-Budapest 
Gyöngyös 
Budapest. Oktogon-t~r 

OyDngyös-Kékestet6. 
ind. Gyön~o~yös érk. 
érk. MAinfilred Ind. 
érk. Mátraháza iud. 
érk. Kékestetei ind. 

OyOngyOs- Eger. 
Csak ht'lkl\znap. 

ind. Gyöngylis tlrlr. 
érk. Kápolna ind. 
érk E!!cr, Lyceum ind. 

O vöngyös-Pászt6. 
urd. Gyöngyi!$ érK. 
éJ k. Pá z tó ind. 

Oyl\ngyOs Heves. 

érk. 9 00 
Ind. 7 00 

14 40 
14 27 
14 00 
t3 40 

14 50 
14 os 
13 20 

7 22 
6 20 

Telefon 2- 68. 

x 19 40 
x 17 35 

19 25 
19 t2 
18 45 
18 ~5 

12 55 inJ. Gvöngyös érit. 7 22 
13 30 21 15 ind. Lu.las p. u. tlrk. 6 40 15 30 
14 40 22 05 érk. Heves ind. 5 45 16 25 

x Csak h0tköLH<:p k~zlcked·~. - t c>:.k vadrnap ~s Dnncpnap kOzlrkedik. Az akció keretéhen Hállituli ö~szes l 
szövetek fcltlinö módun n~t'Jol lt"sznek jdlll· ., ... ___ _._ _______ .,......."..."" 

ve, rn~11 pt'dig a struxrk es a bekecs szöve- l IRIKQ~N!f.!Y" !lllV, ME,· ·:-.gl,·T. 88:!111A~. 
tek bél}eg~övd, a pamu!szövete pedrg az : §l Hirdetmény 
arúk eg~ rk l·ldalán \'él: iK oc,z.ött p.rus z.ö!d l ~ , Muit uárnunkban hirdetett, Gyöngy !ls 

1 , vei!, folyt'dr J la it, tanl<l\nyveit 'tb. 6 
ue~~:él}szillakl;al. !\ u. m imakönyvet•. 1 ' 7 r.tr~ mt1· W!J/~ ~árus tulajdonát képez.ö erdln a faárver~st·k 

UyüUI(\ ö,, tY33 uktól er .... k · 1 • u em ok r 6 ber 30-árr, hanem rrovcmb~r án 
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l t344/ll.i. 1933. 

Hirdetmény 
A f.jldmlvelésOgyi m. kir. nainiszter úr 

abból a ..:Jitól, hu.:y a gaz.Jas.ági cselédek
nek, gazdasági rnunkásoknak és föld (ku· 
blkus m•nkásoknak serkentő példjt nyujt
sun és hu11y bec>Dietes munka s hQséges 
szolga•al a gazd<~:;át.ti rnunkavállalók köré
beo erKör~>:si t:lrsmer~sl is nyerjen, u olyan 
ll"z.J .. .;áai cs.:lél!ck és rnunkáwk, illelölell 
töll! (kulliku•) rnunkások részére, akik az. 
e,(y hdyen tl\l\o.lt hosszú szolgá'at, Illetve 
munkássáauk, magatartásuk és j,· ra valósá- l 
~uk áital társeik köLOI kitüntek, hQséges 
sto!11álatuk ellsm~résekép - az elmult t'vek
hcz hasonlóJn - az 1934. é•:hen ls pénz· 
lldi }ut.,:ltlal c.'s elisrnerö oklcvelet kiván 

aUOilciiii)U<IIi. 
E cellJol lernrv"m az ol r d. k< Itek d, lllll-Y 

U}'ÖII,)<iS lll. vár J> hÓl a IUiallll:tzá,ra érde· 
·r 1es ~,~~ga~i!gi c~~:é<leket l'S nlun•ásukat. 
Kov~cs l tvá·r v j. g1 zllnél 1933 (·vi nnm• 
her tS il{ }elt•nt.ék be, aki a javulathoz 
:HIIkH\g,·s ukrnányok heszerü~e iránt lntéz

k.:drit. 
0 1 /\n,:yib, 103' o:Otóber U. 

OROSZ 
l'OIK~rme•l< r h. 

kntryt•köttí (Kossuth Lajos· u. 11,"2) _ 
:.!8 ~ve fcnnálit'!, modcrnirl llen·n
-de,ell könyvkölúnrütermrben- ~ 

~ .... -iiiiiiiiliiililiiiiiiiiiiiliiiiii._iiii._l!iiil-iliiY .,.. •• 

~9~~~~:~ Terjessze lapunkat! 
Lt:$=J![h§]C§fal~ll:/aGDS?/ll:/aG 

~ ~ Apolló Mozgó ~ ~ 
~ Swml'al, <Jktt\ber 28 án 9 6. akor.':::rnap október l2-én 3-S-7 -9 draker 

Arthur Schnilder \'llághiril regéuye filmen 

SZERELl\'IESKEDÉS 
Dráma 1:.! f~lv náshan. - Ezt ldegl'suti 1 M~l(yar vilál(hiradó 

Kedden l'kt. 31·én lé 6 ~s 9, szerd :". no ·~!nh•r l-t1n 3 5 -7-l óra~ or 

PÁNIK A V ÁR.OSBAN 
A Tarlali r~slv~rf·lmj~. 2 rész 1Jt•n, 14 ldvonAshan. Filsnrept>en Bu;ter Crahl:le 

MOZlSZELVÉNY 
Ezen szelvér y lulajli••t'h>~ a, lllini a "Mát< avi<1· >i Hir !ap" elr.lizetf•je, i o· 

gosuli l. h·i 31-.Sn hárm~:y dllact •·;ra 2 cL!ra'> k~eyet lgclnyhevennl. 
PáhDiy 60, fenntartott 50, zslnlye 40, za\rtszék 30, támlás, kOrszék 20 fill. 

~ 

Ell\adis fd 6 és 9 úrdkur. lA] 
1 o~ ény be vtttem .......... dar~b -------·filléres jegyet. ·------------------------------- tit 

l e-cr-"'IJcce->I~[EI2][_~'J~[!]l!!te]lc:e=iJ@] 
liJIII.IJ811188111iUUB~!JI'BUIIm1UII ... I •• IBIUBB•a•••• 
AMATÖR FÉNYKÉPÉSZEK! SUGAR·! DOLGOZTASSATOK! 
1118&mm••••••mn~ffillinatntm18fth8aa• .. •---••••••• 

Nyomatoll a Kultur-nyornd~han, Gyllngyl}sön. Nyomdavezető: Sima Dávid 
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