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Helyet a fiataloknak I 
Jartunkban-keltünk ben •&'Y izir

vtrir magyar h•zafíval hozott öaszc 
a sorsunk. Dínes ruhajan a hadi ki
tüntettsek sorozata, jobbvállától a bil· 
válláig. Szem~ben a mi&Yir hit b 
remtny, navában a feh&madu iranti 
tantoríth•tatliíln mrggyözod~s. 

Csak clettapuztalata "örer". Ö 
maga viruló egcszslgben, munlraké
pesatgtnek teljeben - - nyugállo
manyba•. 

Tutóztattak, ismerve vasakautát,

1 munk aktszst l ti, .azervező erejét ts 
merbbhitóurat, dc nyugdijb1 ment, 
hory helyet adjon: egy fíatalabbn.~k. 

Valami me:lttérzés szaladt szivünk 
tájára, enne It az ízig vérig mary ar 
nyugdíjaanak fejtrretó szav.d nyomán. 

Tel!:inttlyt, h•taskört, nauob8 jö
vedelmet e&y kezlegyintesael odahagy ni, 
horverv .,fiatalabb" helyet kaphasson. 

Értékes ta nemes go!;dolkozas l 
Nyurodt éa higgadt szrm'ilije a 

mának, hívője a boldog magyar jö· 
vönek, de - "kövesse« peld.ama', h ... -
lyet a fi.ttalsagnak". 

Orazágos vonatkezuban ninca 
közünk a kéulcahez, ez a bölc• éa 
clörela16, vezetesre hivatolt aii.Jmftlrfiak 
problemaj.t. A mi feladatunk nem le· 
het m•s, mhu a helyi kerdcs II'ervila· 

&itasa •. 
Ez a k iv.a ó volt katon1 és most 

nemea trusü p.>lrar jult.tltl eszünkbe, 
hogy hón.tpoKkal ezelőtt nalunk is 
helyet akutu csinalni négy flatalnak. 
E~y minin.1eri rendelet alapjan neh.-ny 
diplomaa fíat .. lnak kellett volna keAye
rct o~dni, helyet csinálni. 

A kérdea eljutott echz a jocügyi 
azakoazra yiar, ahol négy diplomás fia
tal, elhclyczkcdni nem tudóaak lernz
lek altaat adni. A u.akoll&t•lyban kia
lakult rgyh.augu velemény úgy dön
tött, ho&Y az ingyen munkaval nincs 
.,&itve a szülökön, munkajokal cllcn
ertek nélkül elvenni nem lehet, sze•· 
vezzcn tehat a város a miniszteri ren
dclet azellcmében cuk két állast, de 

ezt dijaaat. 

.. ' ~. 

PALÓCDERES 
Testnevelésrlll suvalunk, beszélünk, 

irunk, gyQii!selllnk, eJlySzóval annyi Idill iS 
erllt razarolunk rá, hoay mindez lóerőbeo 
kifejezve egy tisztessége• gt'p elbaitbára 
elé&séges lenne. 

Azért lrjuk, hoay • pazarolunk *, me rt 
a fentebb Irt hathatós me11nyilvánulás c.ly 
sok és oly trtdményteltn, hogy pazarlis 
azámba megy a ráforditotl levéken)'•ég. 

Azt han~&ozlatjuk, hOilY a szabad leve
g6 kell a fiatalsá1nak, sőt! sőt mé1 rend t let 
is jelent u.eg a tanóráknak a szabadban 
való meatartáaára. 

Most mel(inl közelg az idő, hoay a 
téli hónapok alatt drt helyre beszaritolt 
gyer~kek kiszabaduljanak - szabad téren 
- szal'lad levegőn mozoahassanak. 

A téli hónapokal leKiobban mt·aslny
ldt~k az elemi iskolák, Egyiknek sioc~en 
tornaterme, pedig éppen a le,fialalabb kor· 
ban kell reájok vigyázni. 

Mintegy hdrom éwel e:r.ellllt, a kép
vi,;e:öte:;tültt határozatbau kimondotta, huay 
a városháza lloÖ~ÖII 'loerlliO naay Slibad 
teret oda kell adni a központi áll, el. isk.Jiá
nak, játszótérnek. 

A p.ir waggon kövel kezdték elhorda
nl, csak egy ktvestt hagytak olt emlékule
tönek. Amennyit elhordtak a kijelOlt tt'rr6t, 
U6YD11annyit hordtak az iskola elé a p31ek 
széllére - hogy lássuk, mikép kőben nrm 
sz.llkösködllnk. 

A központi Iskola hatszáz fejlődésben 

lévO növendéke 19:~:29 férfilépt'snyi udvarun 
van összezsufolva, mert az udvu m.isik fe
le az ált. pulg. lt'ányisl<olá.!. 

Tessék elképzelni e11y circa 300 néK>
szOgméter lerU.eten halszáz elev(n Kyerelo.el, 
amikor egyre ~lY f é l néayzelméterke jut 
ha jól ki akarja használn!. 

A három év elllll odaigért és adotl te
rületen a munkan lkUii földmunkAsok Utöt-
tek tanyai. Mllyen lldvOs volna ezekkel olcsó 
napuám rnellc:tt végrehajtani a kéj.viselöte~
lülel natározillal, hugy ne csak &zó és igé
ret, hanem tdltk i& biz.on} it~ák, mikép a 
h!ilnevdts, a llalalság egészst'Ke és fejlődé
se, nem csak közilyülési tár11y, vat~Y tára)· 
sorozali szám, hanern komol J an KOliLlolt ne
velési elv, amely nem bul.ik d nehany nap· 
számon vagy csekélyke össze11en. 

Ha valami~rt dolgozni és áldozni kell, 
úgy a z a jövő nemzedék e&é&Lsége és f.j
lödése. 

El leli rendelve, hogy a város uivében 
lévO ezen pusztaság rendhe hozandó. A rajta 
heverő gaz, kOhaiLm eltávolitaodó, a talaj 
rendbehozása után bekrritend6 és az ele· Három év után itt az ideje a cselek-
misták nydri játszótere : meg van l vésnek l 

sa. a, nehtlz porréteg takarja három év l M.ir a Sl ű:< udvaron., jatsr.anak l Mind 
óta ezt az aktacsomó!. a l;latszb.an ll .................................. ~ ................. ~ .......... .. 

Kettö szám nem uagy szám, de 
mlgia két diplomaa t.alalna meg va. 
cvainak netov.abbfat, a hivatalo• asz
talt és a csekély jövedelmet ruhazko
dasra. A uül6k nagy szama közül 
ketlö lat na leg.alabb, hogy az évek k üz
delmc utin, az elköltett tanulmanyi 
költsigck eredményeifént, gyermekük 
vérre célhoz ért. 

Agcódó szülOk, kétségbeesett dip· 
le~nások farnak és kilincselnek alJásért, 
is nalunk az elinditolt kérdél iratcso
mófa clfcküdt valahol, pedig oly szi
vesen dolgoznának, szorralommal, be
csülettel ta kit.art.issal, dc talan n:cr 
inkabb mtlysegea h•lav.~l azért, ho&Y 
az elhelyezkedta Jehetöslre rajok mo
aolyrott. 

A kettő szám nem nagy szam. ' 
Ha kicai ia, cazel csökken •rv lokkali 
nacvebb szám, Bar a minisztcri ren 
delet a vároaoknak teljcsen azabad 

Irezet adott ezen lilasoK megszervezt
sere, mégis nem tartjuk helyesnek, 
hogy a kérdts vérleg lcker,.rljön a na
pírendrOI, mert ha nem akartak es ne;n 
akarjak a kérdést elintezni, minek volt 
a kezdemcnyezcs? Minck volt remtnyt 
kelteni előbb ntgy, lllaja ket dipioma 
fiatalban? 

Ök V.tlamcnnyien lcstel.. CS várl•k 
a vérlern döntést és most .azt latjak, 
hory az crisz kérdia nem mas, mint 
ecy nyilvantartott akt.asum. Hauro· 
zot11n és biztosan aliitjuk, hegy nem 
kellónek, hanem többnrk 11 ju n1 kd.ó 
mennyíst&ü munka, de meg hatiro· 
zonabban tudjuk, ho&Y a f1atalok is 
6ini ts keresni akarnak és meg arra 
aem gondolnak, hogy masPak he1yrre 
üljrnek be. Pedig a levegOben van : 
"Helyet a fiataloknak'"! 

K.oznDita elé sürgősen a ket dip· 
!omás ücyévcl. 
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Sikerül-e? Jamhorae hirak 
A két t•gyházközs~K szerdal, eaydlles l 

~ü·K~Illésén Sriller KáinHin t~razgató Ismer
ldl<! a róm. kar. Ftlsllrn~zllaazdaaáal és pol
liÍrJ iskola 1932-es zárszámddá~á•. Fontea 
voil ezt a nyilvánossáanak meaismern l, mert 
v•~re vll<igos képet nyertünk arról, amit n.tn
dt!g hanaoztattunk, ho11y a két Iskola anya
gilaK jól van meratapozva, de olyan vezetl's 
kell hoZlá, amdy a valúságcat és lehet3sé
Kekkel számol, s nem rnegy bde kalandoa 
litleli vállalkozásokba. Ime, a leaválságosabb 
e>ztendejében az. Intézetnek, u Iskola és 
Katdasálli stámadás fölöslegl(el zárult. 

ll'enctét és félljDl< annak sikern A maaán
adósságok Osnege még ma ls ·21500 P, a 
kamatoUal éa perköltségekkrl jóval több. 
Az állami tartods, baromfi kOlcsOn és el
maradt nyuad1Jjárulét.ok osszeKe 37500 P. 
Olyan teher ez, melyet neh c zen tud kl nyögd 
az Iskola. Az Igazgató a folyamatban lévll 
30 per kllzDI már 16-ot m~gszDntetell, de a 
hátralt!rll 14 és a még ujabban keletkezll 
perek éppen elegendők az lnt~zet ellimfne
telének a rnegakasztására. A város a sza
náláHa 26.000 P-1 me11~zavazor, de a ha
tárout másfél év mulva sem vihető keresz
tül és ha a n~ai gazda;ágl helyzet marad, . 
egyá talán kérdé,cs, ho11y az iskola hozzá-j 
juthat-e ehez az Os;zl'ghez. Az Egyházme- . 
gyel takarékpén7tárnál erre az lisszegre hl- l 
lelt mt!g a 'á ros garanciája me ll ell sem le• ! 
hetett klcnközö!ai. ltyen vl~zonyok közOtt l 
bizony nem irigyeljOk Stlller Kálmán Igaz
gatónak a helyLetét. 

A B. H. t V. a ]amborelr. l A Ma
gyar Cserk{szszövetség ~özll, hOilY a BHÉV 
IKazaatódga, me ly f&ytlhk•!nt ls ~ lllönös ió
lndulallal kez ell a cserkészet és a gödöllői 
jamboree llgyél, ujabb tanui• lét adta előzé

ken)&égének azzal, hogy valam,·nnyl állomás
főnökét értesitelle arról. hogy mlnden cser
késznek, aki szabái)'szerd cserkészigazol
vánnyal vá t jegyet, a Budbpest-Gildöllö-1 
vonalon március 25-161 kezdve 50 ~zázalékos 
kedvezményt nyujt bármely kocslosztályra. 
A BHÉV igazg tóságának • z az intl!zkedése 
na~:y örömet váltott kl c,;erkészkörökben, 
akik ilyenformán már a dupla 01;nepek ol· 
kalmával ls krhasználhatják ezt a kedvez
ményt - R~méuy van arra, hoay a Ma&yar 
AliJmvasulak UKyancsak kövtini fogják a 
BHÉV Igazgatóságának ezt a valóban pél
daadó aesztusát. 

A köZK} Illésen Ismertetett főbb tételek
ből a követkuöket közöljük : 

Bevételek; 
Tandij - - - 15608 P 30f 
8eiratbí d1j i~OI • 14. 
A lamsegé:y 9032 • -47. 
V á rosi ae&ély 18530 • 17. 
E11yébb - -- 3' 4P2t. 
Kölcsönszámla - 2277 • -43. 

~------~~~~3~8J~P~72~f 
Kiadások. 

Pízetések - - 35697 P 33 f 
Nyuedij járulék 2132 • 48. 
Gazdasállí e~zköt 1787 • Y4. 
Vizsga é11 óraliijak 3414 • 50. 
Alapok és szert. rész. 1327 • 77. 
DuloKi kiaua:wk ll82 • 14. 
Érteslt3re - - 208 • 10. 
Épllletoér - - 1500. -· 
Sunálásra - - 3440 • 23. 
Kölcsön admla 2297 • 13. 

5-4087 p öl f 
Maradvany: l2YI P lUf 

Ez a szárn a mal viszonyok szerlnt 
tekintélyes és beszédes Oaszeg. 

Beaddes pedig azért, mert amikor az 
iskola a le~rnagyobb bajban volt, amikor 
mindene le volr fo11lalva, akkor negyedfél
ezer pengő! tudolt a regl adóodl(ok törlesz
tésére az Iskola forditani és mltg megma
rast neki a \árostó1 1400 P kOvetelé&e és 
2200 P maradványa. Pedig az Intézet az el
mult esztendőben, hitel hiinyában, mlndent 
készpénzzel fizetr;&r. 

Igaza voll tehát lapunk felellis szer
kesztőjének, amikor az lsholinál rendsrer• 
viltozist követell és az Intézeti!! ért bajokért 
nem a gazdabégi helyzetet, hanem egyenesen 
a rossz vezetélit és az ellenőrzés hiányát 
teile felelőssé. 

A zársdmadásból kiérzik a lelkllsme
r. t~s törekvés, hogy a gazuálkodás hll ké
pet llll'J!rajzolja. 

A gazuasá11i UJ1yon, ép Illet, ldszerd.'s, 
á t •• tok l!s terményck értéke csökkent, muu
h·.•gy a tulmértlezdl baromfifarmot a törzs
allományra k~!JyszerDII az Iskola redukálni. 
A &azdasági jövedelmi mérleg mégis l 060 
p 26 1-t tOntet fd, tehát a gazdálkodás hl 
rentabilis, ha tulzoli Igényeket nem kivánnak 

tőle. A lanárok kOztl azellemre viláait rá az 
a hatiroaat, hogy a tlsztajOvedelelll reijuk 
eső n!su!nck több mlnt felérlll ll n k é n t 
lernendottak a szanitb mlatt. 

Van azonban aL Iskolinak egy nary 
tehertétele. 

Az Intézetnek a mult"ól feiiYDiemlett 
adóuá~ral, még mind~g oly nagyok, hogy 
ml még most ia aggódva nézzUk a szanilia 

De mlvd látjuk az lbkola llnerriéböl 
való aiteeres erllfesziléseit, rem~ljOk, hogy 
mrg fog tudni birkóznl a további nehézsé• 
1ekkel ls, ha a hitelezök nem lesznek az 
Intézettel nemben tullágosan m:revek, on
mal(ukkal szemben pe,lig alkalmazzák a régi 
közmondást: .Jobb l'gy vékony l'gy~zség, 
mint egy nyert piir. • Hisszük és reméljOk 
hogy az iskola kiverekszi az életjogál, sike~ / 
rOI a nagy mun~a. melyre az lnt~zd amhi
ció us Igazgatója On. etl~nDI v,t;lal~ozott. D~ l 
ha nem sikerlll - SI!III:J.t eaeire "m rajta 
multk. 

SPORT 
Labdarúgó mérközések 

Mult vadrnap a Gy. K. S. E. a 

H. V. S. E. csapatával mirte össze ere

jet ujat pályáján. Az eredmény 3 : J 
a hatvaniak ja vara, Lehet. hogy a nagy 

szél forgatta ki a jitékot a fornujahl, 

mert az előző m4rkőzések nívójin is 

alul volt. A közönsér eliredetlenül ti

vozott. A helyi csapatból 2 játékost ia 

kiállitott a biró. De a vendlgcs.apat 

aem •aradt el a játék eldurvitiaában. 

A GyAK pedir Hatvanban a 1 

HAC. cal mérkőzött. UU is nagyon erő
szakoskodott a hatvani csapat, ugy, 

hogy nyilt fenyegelts mellett, mlig sze-

r ncsétlenaég is történt egy gyönnösi 

j.iték&~asal, Ulfania ugr.is közbtn egy 

ellenfél játékos alafekvcse miatt eltörte 

•. karját. Úgy tudjuk, hogy tlbb aza

bilytalansig mi alt a Gyak mrróvja a 

mlrkllzést, mely e~yébként eldöntet

lenül végződött, valfis O : O cred· 
ménnyel. 

.... 
Frill Toftlcr az Outrák Csert.észszO

vetség klllll&Yi főtilkára <~ napokban Maayar
orszigon járt és a Magyar CserkésznOvet
ség klllllllyl litkars: ga val jamboree m~gbe
s:r.eléseket fo.~lytalull. huavétkor tOob o~ztJák 
vcztlövel vasszajön hozzánk és gö. ölllln tá
boroa száll, ahol a jamboree terillet megla-
merést a céljuk. · .... 

.Jó Munkát• eimen már megitieni a 
M~ey.sr Cserkészszövetség kiadisiban a 
cs~:rkeu .tóterteket Osszeh.glaló könyvl!c:ske, 
amelyből megismerbet,Dk a curkész derils 
és önzetlen lelkét közvetlen közelröl, merl 
mind megtört~nt eseményt ir le. A könyveca
ke ára 50 f1llér, megrendelhető a Manar 
Cs~rkészszövetségnél, V. Nagy Sindor-u. l .... 

A ~itléklek nagy készDlődésére jelltm
ző, bogy a táborparanc&J>Okság la&jai közül 
áll .. ndóan négyen öten járJák a \h.tekd és 
v~:sznek részt a bemutató~on. Most vasárnap 
Körmer.d~n volt nawy bemutató, ahol a pol
g,risták - akiknek mél( az Iskolája is cser
keszszel llen van berendezve és a tanárok a 
ra, parancsnokok - szer. p d tek szép bábszln
hálukkal, azonkivül gólyalábakon táncokat 
kj1ettek. IskoláJlikban a csukészeket klllöu 
taniiJák. .... 

A Jamboree hiénák Igyekeznek saját 
céljaikra felhasználni a Cserk.az·vlláglibo
rozást. Albumukkal, kl)nyvekkel t!s egylb 
dol~ukk al próbállroznak. A Cserkészszövet~ 
séK 1.: hr•Ja a közönség és a parancsnokok 
fiK~eln,él, hogy C>ak olyan könyveket fo~ead
janak el, amelyekel a vezellltiszti teallllet te
b~ly~gzell és ajánl, ~~ csak otyan egyének• 
ktl ál'janak szóba, akiknek a jamboree tá
borparancsnokságtól i&azolványuk van. Min
den más esetben jelentstik fel 11 Illető azél
hámoakodókllt és tegyenek róla a azOvetsir
nek is jelentést. .... 

A GyAK holnap, vasáraapa mia

kolcl kerület I. osztályú csapatával, a 

SSE-vrltart hratsigoa footballmér
kőzést. 

Terjessze lapunkat. 

A csapatok lg)mé~ulin jelentkeznek a 
jamboreen tartandó b~mutatásokra, változatos 
Bélját proara:rmjaikkal, A bemutatások me
lyekll a to\borpar1ncsnokaág azórakozá~Í cso
portja Intéz, a sporttéren kerlllnek lebonyo
lltAsra. .... 
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A virasi zárszámadis 
Az évvégi szAmadások minden lllzdál

kodboak az liazl képét ad;ál:. A va11yon
ke&etés hQ kile1eaőte, a uámadó kezeire bi
zott ió&Zállgdl V&ló bálárkod;bnc.k, a tlikre a 
zárszámadát. A várobi nagy zarszámadas is i 
elkéazlllt s nemsokára alkalma lest azzal a l 
képvis~lőtestületnttk fo11lillkozni, mely után ' 
a •:arm~nére, m<tjd pedi!( a miau.:;.terium ! 
eh: kerül. J 

A vároal háztartá& mull évi számadi· 
silnak főbb adatait a következökben i.smer
tetjük: 

Az öS&Les költségvet~si hitello:l biró 
val(yis valódi bevdell t:lö1rá:i l 247.484 P: 
Ut~yanilyeu összes kiadá:i 1.137.b:l3 • l 
Vagyis lötJb a bev~•eli e:öirás 109.661 P-
vel, mdy ounan v .• n, hogy az; elöiras egy 
lt:kintelyes r~sze 1 em lu:yt ;.,e s il! Y keve
ubb kiadást lthddl es;~.Lölölni. - A bevé
leleknél a költségvetési hilelld szernbeu 
48 881 P-vel lett keveotl'b utalványoz va, a 
kiadásoknál pcdit~ 15J•696 P-vel. - A~: át
futó tetele~tl is összevé\·e a valóol kezeles
&el, az ös sz oe. étel l 5·41.975 P, a teljesitelt 
ös&z~iadás iJtdi;{ 1.520 330 P, vagyis a k~sz
p~nzforg~lom tö:lb tnlnt 3 mlllió. 

IBIJhBtiSZIPfBPtíso~ PBRdjB 
1 6z1nt Bartalan tl~plamban 
NaKJ~sztrda d. u. 3 órakor Lamentllc16. 

NagycsD16rtDk reggel 6-9 gyóntatás, 
d e. 9-kor szenlmlse hivek kOzOs áldodsá
val, utána oltllrfosztáa. - D. u. 3-kor La· 
mentácló. 

Na1ypéntek d. e. 9·kor Csonkamise 
passio énE'klbév, l. - D. u. W 3-kor kör
menet Indul a szenisirok látogatására, KAl· 
vár án szentbeszéd, vtssza térve a sz. Her
lalan templomba: LamentAcló. - Este 7· 
kor szentség betétel. 

Naos~ombat reggd 6-kor tU z-, hú;
véti gyertya-, kereszlvizsl(ntclés. - D. e. 
g-kor szentmlse. - D. u. 7- kor fellimadási 
körmenet. 

Húsvét vasárnapján ünnepi rend. 6 órai 
szentmise után v;,,, a husvéti ételek meg
llldása. - ll órai szeolmisén a Kat. Ének· 
kar Bdiczay zea;és rni~oéjét adja elő Tomils 
GyörKY karnagy vezetésével. Felajánláskor 
nepénl!k : fdtá.uadt Krisa.tus e napiJn. .... 

Lelki&yakorlatok. A nagyhét htrorn 
el~ö n;-pján a Ft rene- rendlek oratóriumában 
d. u 6 óra<or az urak számára lelki~ya
kor lat lesz. 

Terjessze lapunkat! 

Byarms~szlnhíz 
A husv~ti szUnidő alatt lakolils gyerme· 

kelnknek és az azoknál kisebbeknek, vidám 
és kell~mes azórakozásra van kil.ttásuk. Pár 
hónappal ezelőtt Lakner ttácsi Jnrrmek•zin· 
háza ll'Utatkozott be és val1juk be őszintén, 
h 'IlY szintársulatának apró müvesznői nt·m 
csak a kicsinyeknek, ha•1em m~g a felnőt
teknek ls élve.etes előa:tá>l n~ u,to!tak. 

A multkori előadásra so~akéll a pusLia 
kivánc'lság vili el, mig a mosl<•nira cgé>t''ll 

bizouyosan a tapasztalt kiváló előadás lut(ia 
a vonzóer~! kép~zni. 

L~kner bácsi gyermekszinháza Husvé:
vasArnapján délután a K~th. L••gényqnlet
ben tdllja előodás;,t. Ezen az előadáion a 
gyermek mOvészek, a fővárosban negy si
kert aratott, leliujabb mUsorukat fogják be
mutatni, me yntk kiemelkedő száma .Nap
sugár hercegnő" eim alatt kerül bemutatás
ra. A müsornak minden száma csupa kaca
i!.iiS é., t1éla, a .Hazórnatiné" pedig egyem
sen fdtjliletetlenné fogja t~nni a ~yermek.

szi a.h ·,z vendrgsz~reple•~t. 

Tekinlettel arra, hOIIY a multkori vrn· 
de!,Ster~plés alkalmával na1nun sokan nem 
hidlak jegyhez jutni, merl a m~gism~tclt elő· 
atlá .. sem volt elég, hogy a klvánctsiak nagy 
tömege rnegnézhesse, mar most ldllivJUk a 
s~II.Ok fi11yelmét, h gy az c:lő.tdásrd tel!yeket 
el,'hél.llltrt is l~hct ~apni Wei z Dets(nél 
(Z lldla-ucca l .i) 

K~l elődJ.i .. t tartanak, hMum és fél 
nat órakor, 

A nehéz. gazJasá~~:i vas~onyokat leg
hü~bben t ü.- rözi vissla a hátr;,lé~<ok alaku· 
lása a zárszámadasban. A mull évb~:n még 
csak 056.609 P bev.'leli háralék 1.197 509 
P-u. a kt .• dásl pedig 540.721 P röl 753.341 
P-re emelkedett EbbOl lát;aaw, hugy a vá
ros is nagy összeggel adós, mert kövlldé
selt a közö.l&l1gtől nem tudja n el(hapni. -
Továbbá emiatt fontos és sürgős közmun
Uk elmaradnak, ami egyrészt kenytret adna 
sok Iparosnak és munka~nak, másréut nem 
hangzanék annyi panasz : az utak ros,za
aéga, a köLillemhelyek ld nem állili~a, a 
tüdőbeteggonduzó rendelő meg nem uyitás.1, 
a Mérges patak be nern lömese, c.z aloóvá· 
rosi temetöbtn a rnár elllatározoll t mdööri 
lakás meg lll m t!pitése, '' Na11ypa1ak köz
ponti Iskola mellelll réuének rendezettlen• 
ségP, a l(yönl(yöspüspOkl közlegelő viasza 
nem állitása, stb. mla•t. 

.............................................. ~~ ......... ~ ..... .. 

Még llrdekesuek találjuk megemlllenl, 
hogy 1 varos klnnh:vősége legnagyebb: az 
adóknál 335.000 P, háL· és földbéreknél 
140 OOO P, erdő- s h:11elögazdaságAál 28000 
P, földrefvrm háL hel) eknél 43.000 P. A köt· 
mUvek tartozása a városi kötpl!ndárriil uem
b~n a Sp~yer·kölcsön annuitásaiból folyúl<l& 
3~4.000 P. . .... 

Az autófuvaroz,sl szabjlyreadelet. 
A 1 pjáranüvel ü1ötl bérkocsi, autóldlipar 
gyakurlába tárgyaban alkotoll városi szabály· 
rendeletti a kereskedelmi mlnluter némi 
váltoltatással jóváhanta. 

Kérelem 
Tisztelettel kér-jük vi

déki elOfizetöinke~. hogy a 

lejárt elOfizetési dijat szi
veskedjenek beküldeni. 

.1. 

Ujdonságok 
Halálozás. Be.lSöséges mély rész l 

véttel közöljüic, hogy Dr. Pu~y Árpad 

polgármcstert mérhetetlen gy.aszba dön-~· 
t ötte a kérlelhetetlen h 1lal. Édes.anyja 

- özv. Pu!Ey Mikló~oné nagyasszony l 
- hosszu szenvedés után visszaadta 

jóugos lelkét Teremtöj~nek, itt hagyva l 
gyermekeit és unokáit, ldkd rajongá· 

air szerelett éa akik hosszú betegsége 

alatt gyermeki suretetük igaz melrgé. 

vel velieit körül. T emetése p!nte:ken, 

iprilis hó 7-én volt, u egesz varos 

lakóinak osztatl.tn és 6s:inte részvéte 

mellelt. 

Tllz. C•ütörtökön, a dt!i haran~
szó utan, tü~oltoin< sebes iramban 

rohantak a külsi kaszarny.ib.t, ahol 

a tüzérek egyik is1ailójának tct.eje ál

lott láugokb.an. A heves sz.ei mi.att a 

tűz gyorsan terjedt. Az oltást megne

hezttette, hogy a vizc~apnak valami 

baja volt. Tűzoltóink a katonasággal 

összefogva erös kűzdcl nel folytato t, 
hory a tüz tovabb terjedését megaka· 

d.dyczzak Egy órai krmeny rounka 

utaa a veszedelmea Ulz tcrjedbél si· 

került megalli!ani. A tüz keletkezésé

nek ok.it a tűzvizsgálat foria megal· 

lapitani. A kár blztoslt"ásból megtérűl. 

Ke1yeletet sértő tolvajok. N.a
gyon sok: panasz h.tnlzott cl, hogy 

teme:öinkben nem maud mer kos"!.o· 

rú, virag, h es csemete, mert elhelye

zesüil: ut.an gonosz lelkek ellopjak. Az 

~llamrendörstg bünürvi oszt•lyanak 

érdeme, hogy két temetőtolvajt le!ep

lezctt. A teme:ö5rnek feltünt, hogy az 

örökzö:ci esemeléket valaki lop4odja, 

Schadi ]ó zad delek tiv csoportvezető 

ro vid idő al tit kez re kerített két teme· 

tö.o.vajt Juhasz Ferenc (·natuz) ts neje 

H~pka Erzsébet szem~ly.:ben. Cselek

ményüket bcösm,rték, ueg.!nységük· 

kel védekeznek. Juhasz Ferenc és mje: 

a sir~.a ültetett buxusokból penzeit -

Kttépték tóvestöl, va&Y oltoval mt:g· 

nyírták a zöldet, azután kiloszám er

ttkesícették. A jóhiszemű vevőnek azt 

állították, hory udvuukon olyan sok 

puazpang van, hogy nem tudnak vele 

mit cslnalni. A rendörsig a nyomo

zast folytatja, mer: D!vln'fi T éven Tt· 

bor sírjatól mintegy 70 darab csemete 

hianyzík, ennek elvételét pedig Juh 1-

aték tag1dj~k. A beismerbben lrvö 

tettesekre sulyoa büntetes v.ir, mert d 

par pengő értékü zöld ág ellopasa is 

büntett, tnert temetöböl leptak • 

'• . . .. 
. ... 

.. . . .... , . . 
'• ·.~· .•. 
~,. l • • ." ~-
..•.. , . 

.. ,.· ........ ,, "_.,. ... 
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V á rosi h irdetéssk Ku1tur Nyomda 
a~ 2022/lli. 1933. 

Hirdetmény 
. M.vel a városban a kimozditolt ér~ck• 

foleli földrcformoa basaoabtrlrtekrc voaatk~
aólaa kúlönbllzö live~ hirrk vannak citer• 
jedvc, a varoo! hatóság értr~iti a kimozcli· 
tott b<trlökct, hoay a kimozclltáa u Oraaá
eos Fóldbirtokrrndezö Birósie hatáskörét 
gyakorlo vármegvci kOzi.azeataai bizotttár 
alta! birói jo.rkorbcn ioccröscn ta végtrvé• 
nyesen törltot 1 ca ellen srmmiftlr joeor• 
•oslalnalr: helye ninc~cn. 

Ennélfogva az uj bérlök f évi március 
hó :Z8 ike óta a nekik kio•ztoll fö!dbl'rldc· 
ket jogosan vették birtokba s h 1 a birtok
l.bban öket va!aki akadá.lyozaá, birtokhá· 
boritá.sl lr:Ovetne cl. 

A régi birlök termtudesen a kimoz· 
dit.is dacara is tartoznak v~~rrrhajtas terhe 

alatt a hátra1tkoa haszonbért mc1fitetal, a 
•ost bchclveaett ui birlök prdia tartoznak 

azép és lzlé&ea 
nyomtaiványolc Jeiolcsóbb 

btsztrzlsl helye 

a mramuaUit fö!dck munkáltatáti költaé· KULTUR NYOMDA 
ait a váro• k6apén&tárába, a fennállll hát-
raltkol ha~aonbérck ri11bcni 16rlcaattaérc JS 
nap alatt bcflutnl. 

Aa e~ctle1e• eddiri alhauonbirl61r pr· H J R D E T É S E l N K N E K 
dia trteaittctnck, hoay a váro• •ciGit ioe· 
viuonvbar nem áll, aa al auonbérlct .. l csakaz 
Országoa F61dbirtokrendea6 Biróaár cl6&r· Á R A 
engedélye ntlkúl tilos volt 1 ÍII'Y a v.iros a h e e 
kimozditás folytán ért károao1Ua#rt annál l cs l 
kevésbé frlcl6a, mert u alhasaonbérbrvétcl 
méf a vároanak aem lett bcjrlentvc. Ha l 
trh.it ., albtrtokrt anyaai karoaedáa tri, E R E D-
mrgkistrrthrtik vtlt foraikat a kir. biröaág- M ~NYE 
nál keresni. E 

Gyönrvlls, 1933 mareius ~:: PUKY n~ g lJ'· 
polgármester. U l 

Magán hirdetésak 
Tehát 
Ö n is 
L.\PUNKBAN HIRDESSENI 

MAVA~T MENETt<~.NP 1 Hirdetéseink - • 
Gyöngy os- Budapest l<ozott , ·~ 1,. A "Mátravidéki Hirlap" 

márc. tO-töl [ered me nye .~C•\ ! mindenki lapja. 

lo-:!5 ind. Gyö'ljo!}'ilS, f.'·l 1r .érk. 19·2:· 

8-25 érk. Ap~ st Baross-tér tn d. 17· 2:> 

3-35 érk. Bpesr, O'do&on i d. 1715 

Vonolieily 0}öngyi\,;-Bp~51 6- P. 

l~d·.JUr jcv.y (érv. 48 órái11) 10• " 

~~t~!r.f@l$1~~1dB?) 

~ Apolló Mozgó ~ 
lm S•omb•l<>o, •••ilio 8Oo 5 7 9 "''"· .,,,,.,,, 'pd'i• 9-Io 3-5 7-9 .,. •• , i~ 

ü~;;;;;;;~~~~ ~ 3 vllágstár LlLTAN HARVEY lii] 
I{IADO A PIACON ITJJ WILL Y FRI'rSCII [ft](ID 

Csak hétköznap. 

~ WILL Y FOliST JI 
a Zöldfa-utca l sulrnu ~~ , főszereplésével lJ 
-o- h4tnál. -o- ~ 

(Í:·d~~··~(lni !e .. lel llll,yano:t a sarn.Hi(i .. t:lcll l ~ 3 IFJ u sz tv zen~s \ 1g}l. k ~o~ call"'· I~I>Ccal és ~ 
u- lé\'Ő Wcr~z S1ru.tor ken·shdo:::'l. -o 'ff U mókávrll - -- - -- - --- -_-_ ---:- ~ 
-~- ----= ·----·--~ ---··--·--• WbCW'-.·.J-C-~ -"""'·.~~._" _______ _ 

!8'al..,"_,~,~l -.•. ~~1 · .. ·11@~1-11:~i~ rm S omba! :ípr. 15 ~~~ Vasárnap ápr. 16-án ~ 
f.:f.'\..llii()NYVE,iTnit:a ..... , ...... uull'rr:l,,·ua;":""'l•!m . ,,férJ.fOVc_ás" . 
r"' U, lll. im,d,ö:tyVl'ir, f.itdl'S ~ -~ 
--''" 1. 1, i :1. ·ir ,1;, 1t, r. 111 :,.,--nl' t ,dh. ~ Uusr;ív Fnili.:h vil.t,.fll ··je ~ to-~ j.í ,:s oiÍ'.\tÍ lllllllkiir.í/ /c.)zismert i U l ;;,~?:~~~~:~!1.~~~t:~~! ! ~ HLt:s:~·~~~~h:,_:· ,,b,.:;,·.;;:;,;,:-~:·~~.:,:;::~., .. " ''•"'"' fllmj• ~-

.. -d······t k•inyvkt\t:· •.•. t11erm~hen- - : .R. c on runnt a' lonl'' föszserepb.a kö-~ .. !J " zllns~g kedv~ocel 
~ KOrrTESSE BE 1·,-·m~ .• ~n~"''~~r\..~"" ~·-··:~Jliil.lllil •• L~P'i::2J'-1""~'-I~--ll!::2::J~~I· • •l 
:;m:;~~~~~~:~~:;~;,,~ft.'.:Dí:im::i:11!?::8RDaM;···-··~·----·~·-····· 

HA EDDIG NEM VOL'I MEGEI~ÉGEDVE NYOMTATVÁNYAIVAL: 

1..,EGYEN PRÓBARENDELÉST LAPUNI{ NYOMD ÁJ ÁBAN ! 
:~U.~Ul·~·;ii~ ~·~::~!1!J9!ll!l.D!!J!~H9JDIDi:m.!~--~---~----8JWIIUI~~! 

Nyomatult a l\u 1tur-nyorRdáhan, Gyö,,gy:is:·, r. N.)o'vtllddvezetö: Slrna 06~·1411 
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