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T6rsadalmi. szépirodalmi, tanDDi·D~PilBVBiési, iparUgJi es gazdasagi hBtilep. -- MegjElEnik mindcn h~tEn, szem~atm 

·~- ~ KAPHA TÖ MINDEN DOHÁNYTÖZSDÉBEN ~· " Szerkeszt6ség és kladohlvatal: * ill * E 1 6 f 1 z e t é s 1 é r a k : 

l Gv6ngyl!s, Wachott Sandor-utca Egl!u: l!vre 8•- pel'lgó, féll!vrr •·- 1 18. aaarn, hová a lap ucll~mi rt- FELELÖS SZERKESZTÖ ÉS KIADÓ : pen~Jö. Egves szám ara 16 fi'l<'r. 
u:l!re vonatkozó köz'emén• ~k, c!ó- liirddtsi dijak elórc lizrtcnllltk. l 
fizctl!ack,hirdell!SI dojak küldcndok DU. KOS SA L A J OS ÜGYVÉD - Nyilttér soronkint J•- peng ó 

..... • .......... ========~==~·====================~ 

FELTÁMADOTT - ntncs ITT! 
Mindi~r keressü \c, d= soh1 nem talaljuk Krisztust;- c:lott Krisztus a lelkek centrum.a, megi~ré!öjr, boldogitája 

az a mi tragédiánk. A Nagypéntek minden fa dalmaval, s üdvadója: "Meggyőzte a vilagot". Mig u áprilisi 
kora reggeltól a "befejeztetett" felkialtásig Krisztus tr tgt- szellő tavaszfuvalma jarja végi r az agykoponyak he~yét 
diaja és a mi üdvünk. Csodalatos az ellentét, hogy ami s a lankás domboldalról virigillatot visz este a golgota 
no&la tragédia, merl ö voit az Út, Igazság és Élet s ezért keresztje felé, mint öntudatlan hódolatot, addir a ke
kereiZtre juto! t, a mi üdvünk; a mi tra~rédiank pedig, resztrel :szitö ember disputál, kérdez, vetílykedik és ke
hogy rzt az u.at, i"c~z:. .. ,o. "s életet nem talaljuk ; ami resi a Krisztust l A k'!~eszten n~-n i:merte meg, a sirnal 
kor keziinkbe kerül meg~eszitjük b amiker fel- llCIR ta.lalj-t s b'ltorkál sö•étben, ulfalan utakon. 
támadt és új élelet adna, ismét nem tal.al;uk, - "N iRc i itt, - fe:támadott l" Eterkilenc!IZAZ 
csak az ü•es sir mered rank. Pedig ösztöuis éve, hogy nincs olt. Pedig ott volt. Lepellel ta• 
viry az emberben a Krisztus keresés. Megval- kartan, bebalzsamozott testtel a nagypéntekesti 
tót keresün if. Kereste az ókor, bünök sulyatól' szürkülerbm m?g ott volt. Arimateai ]ózsrf h 
összeroskadtan s keresi az ujkor a bünvad~~ 'tji/odémus leenették el. Síró asszonyok virrasz-
auly"l marcangol tan. Hol van a Krisz!us? .S ime~~'~"'·~-:;~ .ú.~k fölötte. Főpapok őrizlék 11irjit, katon3k 
a történelem központjaban ·:;;;:.:..:-:::;_,,>~<~''·j~~ Orizték éjjel és nappal s imr, 
ill a Golgota keresztfaja, nem .ez;:~~~~ · ~ :_.·l~-:?-.,. az elh~ngeritett kövön ülö 

O h · l t ~-··,"- J~ l d' Fölt az , anem a mr gy a a~a - c:j;>·•·1~- .:..:.;· 'f':~~ angya azt D'On ra : " a-
fánk, melyre az emJ:oeriség ""; f 'i ·4,!\ .~'\\ madott, - nincs itt l" 

K.risztusat felfeszitette, pedig ~~ "'t;·'~'f. A keresztfan is ott volt ••. l 
O volt az "út, igazsag is ~ 4 Hét utol .. ó szavu fölfogla a 

l 
tlel''. Az Ö ajkán hangzott ~.<lj; föld atmoszféraja, vérét föl· 
legazeblten, mrg.hilten t~ meg.bizhatóan : .,Jöj- ~~; , , . szivt~ a faragatlan keresztfa ~ az anyaföld.' szive 
tetek hozzam mmdanny1an, ks~ fara~tak es trr- ~';~ \ 1 ut~l~o d.~~ banhat. a meg~yotö~~ anyaszrv, só-
helve vagytok is tn megenyhitlek titeket". És .' i r. hara•t huseges tanrtvinyas, ruhart az osztozkodó 
a ft:lebaráti szereleinek örOk alapelve: "Amit . '/ /J ~ katona :t, könnyeit nehezen lélektő keble - s 
nem ak.artok, ho&Y nektek cselekedjenek az · (~lyi) mit utolsónak adhatott, azt elvette a katona 
emberek, ti sc cselekedjétek azt mAsnak - b ~ bndzsaja ••. , "ki mrgnyilvan oldalit, vér és viz 
vi&Zonl - o~mit akartok, hogy nektek cscleked· jöve kl". Tehd itt volt l 
jenek az .:mbe•ck, ti is azt cselekedjétek". És De most nincs itt - feltamadott l Üd•ünk be· 
szolt a hegyibc:ued a maga fönstgében tulszar- fejeztetett, tragt!diank folytatódik ••. Élet ts Igaz-
nyalva az ókor P.atóit, Arisztotoleszeil, Szok- sag szomjas lelkek a hajn~l szürkuleteben siet· 
rateszeit, P1otin é!l Philóit, Cicerót, Szenek át, nek a sírhoz. Ezek élelet és igazsagot kere· nek 
kelet és nyugat n1gyjait, bele szólt szava a Ge- a megtaláljak az angyal eligazító szavara - Krisz. 
nez•rct tava ezrei szivébe, vitték a szavak a tust l "Feltamadott, nincs itt Mrgelöz titeket 
virosok •• falvc~k lakóinak ezreit a pusztaba, Galile.tba." Meghalt Judeaban a Golgotin, de 
lcferyverzctt ig!je irastudót, farizeu•t, törvénytudét, szad- natll maradt ott feltámaliasa utin. Tanitolt is Judeab~n, 
ciuccust s ember "urv nem beszelt, mint ez az ember" dc tanltvanyt csak eRyet vett onnét, az iskarióti Judast, 
1 mtgis kcrewre viuu;r, Ez az Ö, az lrazsar tragtdiájal "aki iruló is lön." S nem bizta magát az embe-

Mechalt. , • rekre azon a húsvéton sem, amikor oly sok 

A G l t h ld 1.. 'kl i t"t oaodajelet tett és 11 oly sokan .hivének o-o go a egyo a .n, ecy nary IZI al r • ODC 

h .. 1 a i Mi th 1 .. t" 1 k p i benne, de ö nem hitt, mert tudta, mi lakik a .. t e lu nap an. n a a ur .. ne cm nagy vas a u a 11 

mult uttn btcsapódtak volna. Új het kezdődőlt az embe- az emberben • 1 1 · h ,. k K Ez a bennünk akó va ami a ml tragtdiink: mut 
rlstr törtenel~eben, "A !t első napján ami or rlsz· az emberek u inkAbb szereti k a aötétaéget' 
tus föltamadt. N.agvpéntek, nagyszombatsa rákövetkező mint a •iJ.ágosságot, me rt cselekedete i 11. 

nap h1jnala történelemoazró id6siv. A Golgota airja sötétek valánal.. 11 • Péter l& tot t, mert a ta
na,y cvanréliuni azakasz, Az eibenrerUett aziklan ülö gad&at megsiratta; Pal látott, mert téve
ancyahz új vilal diad.aJanak admboluma ta a föltoáma· dését •isssavonta; tamás boldol •olt, mert 



l 

•IY•n•• ••ivvel kereste •• 
iga1aé.got; Janos l6tott, mcrt hú 
maudt, 1 mlndcn ira& ember, Iri az 
ltazsirot klre•i, vary • kcrcl&tfa ti
Vlbrn lesz hitvalló IZAzadoslá, vary a 
meanyitott sirnal borul t•rdrc a felti• 
m.aóás fényl5zöntlten. 

Föh1maciotr, - nincs itt l mondta 
az angyal l ll&Vara mcrremcr a föJtl, 
Hullaként esnek össze a római kalo• 
Dak, mcrzavarodnalr a Főpapok a a 
fóltámadt Kristlus az emberek milliói
tól körülvive megv véri& a történe
Icm diadalutjan. Az emberiség naryja, 
a tudesok, a müvtszek, a zsenik, az 
igazsagot keresOk milliói veszik az el· 
is'llerés pálmaágait il lenreUK bo!do· 
ran a feltam•dt Krisztus felé éa éna:k
lik az üdv boJdor dalat : "Áldott, ki 
az Úr nedben j6, hozsanna Davitl fi· 
ának, hollanna a maraasátban l .. " 

Ff\LOCDERES 
P llámadá•l hlrd~t a h l é& várja a hivő 

lélek. E hittel szlvében kis4!rl kl utolsó dl· 
jára a lesujtott szOiő gyermeUt, kesergő 

Intves élete párját, zokogó KYirmek az ál· 
dott édeunyát, kenyérkerei6 jó apát. 

Igy l e hitben 4!s az elOmlOtt kOnnyek 
árán len a temet6 - valláson klvUI ls -
rnegbecaU.I, dpolt, aOrUn látolaloti helye sok 
sd:r. •s eur embernek. 

Hányan, de hányan kereonek enyhOiést, 
viguli a napl gonduk ellen, mily számosan 
slr,ák ki bánatuklll a hultak caendes biro
d•lmában, de sokan viszik 4!1etkereut,Dket 
eg)- e lY ~oirhanthoz, hogy caendes marAny uk· 
hau trOt n)erjenek annak lovAbb vonuolá· 
~oara. 

A ho:tak e néma birodalma kDisősi

gt!ben min..aé11 az élők lelkivilágát lUkrOzi 
viasu. 

Egy város - eay fdlil - temetőj4!nek 

rendje, tis:r.tuága, ~~:ondozotl volta: hll képe 
a lak.,uáa: nem4s ldeallzmusanak. 

Illem loehet OS>zesdmlá nl azokat, akik 
mi1 ma il egész kis vaayont höltenek, h•J&Y 
sunrtleik •lrbaniJa e"ész nyáron 61 vlrát~ul 

kert legyen. OJaaJó &r.orgalommal ápuiJák, 
Jlondouák a virá.:ban Annak emlékét, kit 
t•z kormUkktd ásn.mak fttl - hOIIY még Cll)• 
~•o:r r.JIIIO•Uiyu~v" - ewy szót vo~lthas~anaK 

Step l!s meg!:ató a temető ny6ri virág
pompaJa. 

Ahhoz azonban, hogy nen szép, ke· 
KYtletes virágpompa elérbet6 l ray en: v/~ klll. 

Ellvetlen s:r.ivárványoa k"tja van 1 f(l• 
aőrtlsti nagy t~mttőnek. Lsak uivirvinyoa, 
do= nem kút - - Iti& hútnak ls kút, csak 
vlnt 11em ad. E1y kis tidves fiú azakv.le
m~nye surlnt, kevés volt 1 hó, - l&.rt 
nincs vi1. 

Elnéztak 111 a neayedórás türelmes 
kinldddst, amit ray ku;>a vldrt folytattak, dt 
viz 11. n1m jOtt. 

A leakozelebbi vizcsap 600 méterre 
~an a tenn:tOiől - Tessék öntO.tnl ll 

A,ztah korsókban, literes Uveaekben 
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láttlik a vlnt hozni : ottben m'r frlsaerel· 
ked tek. 

A temet66r lakba eliSit IlY hektós laj
tocaka, - uját szDkdrletl!re. Ho1y fog ez 
az őr ny'r deraUn, ub 4!s u•• alrgondo· 
dan ak becsOlettel eleaet tenni, - annyi sirt 
me10ntoznl 7 

Mt1mondjuk, boay hoayan ll 

Meafo1jik csinálni 21 egyetlen kutat. 
Ot ú1y-e Urem aor~~:Oaen ? l 

úry-e nem ve&zlk lelkOkre eay az'l 
vlr•gnak a puaztulásit sem ? l 

Uay-e eddi& la c:aak azl!rt nem lntb
kedttk, - mert nem tudt'k? l 

Hát ml Itt: 1zlrt ll 
Ery airfelirat Igy vl!rződlk : 

• Tt ls lesz re It, 
Mlk ml vaayunk. • 

Kútmester, lakatos, dolgozzon sOra6aen 
Dll : azért ll .................................................................. 

Egy komoly esemény 
Már hiri adtunk kedves olvasóinknak 

arról az il(en aikeresnek l11érkez6, mDsorral 
Illybekötöli táncvlgalomról, melyel az Egri 
Éra~ki J.•gakado.!mia Barátainak nOveiSéJit 
rendez vároaunkban, a Hungária uállóban, 
f. hó ll-;n, 

Euil a io~~:bzesttel kapcsolatban kl
kDidOtt tudósilóink, a t4!nylerea helyzet je. 
lenlegi állásáról, 11 alábbi hirekben szá· 
molnak bl!, 

••• 
E1erb6l jelentik csOpostán. 

Váratlanul narv lendUletet kapott a pu
cerájok furaalma, ÚRY hoay a mal sanyarú 
gazdasálli éld panaishoz azokott ruhanemll 
ti uli!<\ U zem li kén) Idenek voltak klsegllő 

munkarrőket beállitani Az elmult farsaag 
f rró bih ~jnakáinak viharaiban mártással 
lelintOtt frakkok és umukingok, fénykoruk 
lel• kOzelgő zakó-sz IT o~ in~~:ok, barmonillává 
fonnyadt, iti-ott feketekávéval tarkltott ra
gyogó plautronok, keskeny vászondarabbá 
ázott kemény~~:all•rok mind-mind OzOnével 
árasztoltak el eme ruházkodási cikkek mer· 
ifjilására s:r.o gáló boszorkánykonyhák teknő1t 
és vtRYSZtrelt Nem a:r.4!rt tOriinnek mlnd· 
e:r.etr, mlntha valami l~~:en kimagasló táraa· 
dalml esemény volna kébzOiőben megyénk 
székvárosában, hanem - am t rOvld után· 
jállis utá11 sikerDit megtu.lnl - az eari jo· 
gáazok szlne-java Uulll Oyonryosre az áp· 
ril" 22- i iORáSLellrr. Ez az est lesz Gyön
gyös váro& tártildelma 8 az erri iolláblifju
... elsO találliozója. 

• • • 
1-ldyl tu.Jósitónk jelenti. 

Stln •s idő az e~tl kortó, A sétálók 
nem llldnak raymástól tovább menroi 

Az rHik azőke kékbóbitás a rná~ik 
bun.a piros cdkóanak: ~lallottaJ, hoay hu.· 
vétutáni uo.1.batun vélJire rntl( lesz a sokat l 
•mleg11tdt jo~~:Aurat ? 

A t>arna 11iroa csákós: Hugyne, már a 
1 mPghivó k• f 1 jLI is lá ta111. 

A u őke k~k hóbllás : N~~~~ tudom rn:: 
csináljak l ... Tudo.J, az a fehér krep de 
chlne, amit a kaazinóbálra kaptam, azt mond
ják (l) nem áll jól az arcomhoz. Magam la 
azt aondoltam, hon erre a jo~~:áuestrt va
lami azlnea ribuldlne kellene .. , Jaj de már 
előre litum 111 a dOhOs arcot, amit apuka 
vAg, ha anyu mermendja neki, hory Ilii ru· 
ha kell. 

- Kérlek - mondja a barna piros 
clákós - •n m•r tihat,roztam, hogy abba 
a banlinzOld geor1ette r1hámban meayek 
amibe a .tlclin• voltam. Ho1ylane, majd 
mlndtn bálra új ruhát, mlkor Úl)h majd 
egy havi flzetf~ell\,be kerOlt a mult bAll to• 
elette. - Hoay mlirt nem találják m•r kl 

a párlol divatdiktáto·ok ezekben az loséges 
Időkben a női lrakkot. S ml ls úay, mint a 
férfiak ..• 

Itt bekOszOnt egy zOid sapkát lengrill 
fgrl jorász : Kezelket C~>ókolom. Hallották 
már a leaujabb hlrt, hogy az e11é~z OyOn· 
JYOa szerepel a lo1A1zest mUsorán ? 

A barna piros c~ákóa a zöldsapkáshoz: 
Nekem ugyan meaélhet mara, en már lát· 
tam a meahivót, 7 pontl:lól áll a mll~or, hála 
a rendez6sl!g bOicsesé1ének, Iraalább haiT'a· 
rább kezdhetjOk a blglnt. 

A zOidsapkáa az előbbi kettOboz : No 
látom, hogy nem tudják, elárulom a tttkot, 
de aztán szaporán adják majd tovább. Dr
Bodnárné - városunk k•tOr.ő lrónője ·
mDsorvn lév6 .Bábel tornya• clmD novellíja 
nem e~~:yf", rnint az ll készDlő .O)'Onnösi 
regényé•·nek tOm Or vázlata. Szenzáclós luz. 
Már eiOre pukkadok, hoiYan Ismernek majd 
magukra a novtilából a mitsem sejtő, •rdek
telen mDélvezetre Osazesererlett es"lyl ru· 
hb hiiiRYek •s urak, mert a UszOiő .GyOn• 
IlYOBI regény• szerepilll mlnd-mind városunk 
társ dalmának taajal kOzOI kerUitek kl. 

A u6ke Uk bóbitás és a barna piros 
csákós merlepet.sQkben erymáua nlznek IZ 

á han1zó kimondásához alkalmas nájmo:r.
dulatba tévedve, mikO:r.ben a zOidsapkis -
bokroa elfo1laltságaira hivatkozánal - el· 
kOszOn : kezelket csókolom holryelm. 

dr. H. M. 

TatarozAsi hitel kapható 
A kereskedelemOg)l rrl.lis:&térlum ke· 

belében mOkOdő Lakásépltésl Állandó Bizott• 
&éK hirdt-lményi tett kOzzé, mrly szerlnt 11 

elhan)·ag.Jit állapotban levő bérbbak hely
reállitá:ára vagy kisebb átalakitAaára 1:01· 
csont enl(edt!lyu. A kttlcs6n a Pt!nzlntézetl 
KOzpont tal(ia sorába tartoaó p•nzlntt!zetek
nél l&esz rl!th~tő hit~li1énylt!sl lapon Urhetc'l. 
-~t i!(t!uyl,•si ir .• tot a vid~ken az lllo:tékes ál
lam~pit,:szcti iilvalalhoz kell leadnl. A hiva
tal lwlyszini IZ·:mlén állapilia me11 a tervb~ 
\'Cll n•unkálatolc szUks~1161. A azemle kOlt· 
11'11e a h:tefll(ényiOt terbell, 

A k1pott kolcson l h alatt fizetendő 
viasza lll'l) edé• l tOrleazt4!sl réuletekben s 
a kamat a Ma11yar Nemuti Bank mlnden
korl váltóleszámitolbl kamaltételét csak 2 
éa fél azAtalékkal halalit hatja, va1yls jel. n
Jer 7 azbalék, 

AJÁNLJA 
LAPUNKAT 
BARÁTAINAK! 
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MEGYEI ÉS VÁROSI: 

HIREK§§ 1 

A k'rr 'nyseprésl dljak ujabb ! 
megillapl .. sa l 

A kerukedelml rninlsnr 20300/1933., 
randeletével meréllapllolla a kt'mé11ysepr~sl l 
d1jak nagyséKának a határát, mdynd ma .a
sabb dljak nem szedhet6k. - A v;.matkutő 
szabályrend1!1etek••él tehát ez vee:adö figy~
lembe. A városokban a diJak a követ~eLók : 
Földszint~& épület kéményének tbzlitá~a 16 
fillér (a:r. eddigi 24 f, h~l}d ). Min,t~n to- l 
vábbl emeitt 6 l. Az egész éven át hasLnáll 1 

k6mények után a dtj 12 szerese jár. Csak 
a téli fél6vben használt kémé1 yek utan a 
dij 6-szorosa flzelrndll, vagyili csak 6 hó· 
napl seprl!s kötelez6 (az eddigi 7 htlyeli) 
- faluhelyen földszintes kém~ny s~prése 
18 f. - U11y a városban, minl a községben 
egy uj Umény átvizsgáláoáé1t (lehuzás, le· 
golyó:ás) 50 f. - Kérnt!uytoldalék tiszlitása 
méterenklnt 6 f Füstcsatornák tisztilAsa l 
betorkolás u!án 6 f. 

Ugyancsak rendelet jelt'nt mee az orosz 
rendszerű kimény~k kh'getése Ogyében ls. 
Euer nl a kéményéeetés csak ott kötelez6 
ahul a kormot rendes seprc!ssel eliAvolltanÍ 
nem lehet, Ha szUuéges az égetés, akkor 
a kéményseprő állal adott szalmáért kémll
nyenként 10 f. fizeten :ö. - A kéményseprő 
a kémények alsó nyiláfAnál öuzegyült kor• 
rnot a szUkséghez képest, de kgal~t;.b két
ner tartoLik diJmentescn ellávolilaui. .... 

A rendkivDll hézadómente11ic kl
bl91t61e. A pénzUI(yminl:~der o&5.000JVII. a. 
1933 számu kOrrendeletével m•)d.ositolla a 
rendkivDll ideiglentos házadómentesslgról 
szelö 1929. évi XXIX. tc. végrehajtásJ tar
InAban kiadott ren.Jele.d. l::Lben UJból, a 
tulajdonosokra nézve kl.-dvu.ób!Jeu állapllja 
meg a lényel(es költ:;t!ggel végzell átalakitás 
esetiben járó házadórnent~sségek mfrvét l!s 
azt, hogy ehhez a kedvezm.!nyhez milyen 
áta'akltások uet~ben lehet Igén, t támautanl. 
A könnyilések a munkanélkU:Jség enyhitése 
CflJá:.ól törhlnnek. 

TANOGY, NÉPNEVELÉS 
Szem~lyl hir. Erd6s Tivadar reál&hn

nézlurni igazl(a.ó a V ,IIJ. és KOLokt. 1t\ln. 
re .. delele ala;ián, t'gyhavl tanulmán} úJra Gö
rögorllálha uta, o ll. 

Jitszót6r! felszerel6st k~polt a kOz
pontl áll. el. 111ko a a .\\a11yar Ifjusári Vörös
kereni v~grehajtó bizoltai.ca révén, az Ame· 
rikal VOrOakereaz.t Nemzell GyermekalapjA
ból, jutalomkér•pen eddigi buzaó és eredmé
nyei vOrOskeresztes mDködébeért. Az orlli· 
&Ol v•a~reha,tó bizottság reméli, hory ez as 
adoméay még buzgóbb mun.ára foeja atr· 
kenteni a c1oportut. ( ~ várost pedi& a ját
lsótér rendbehozatalára é; átadására. Szerk.) 

ln1atlan eladAs. 3 saobás, •"piacizctt 
URI HÁZ ELADO, 5000 pcae6•cl is ái
Ycbet6. Értekeani lehet a Fcbirdri apicák 
mellctt, T111& Ittvia ucca 24. 

MÁTRAVIDÉK.l Hllt.LAP 

Húsvétra 
Báránysaeliel htco-cmllcr 
Sacrctetct, Wkc1siect 
Hireletett 11 cmllcr.:kack, 
S miail f61eli iletinek 
Kcrc11thal.a ntctt dect. 

Nem-c mlnkct, ma~ryarokat 
Épp ilY Golrotára vittek 1 

Farizeus 6az6 nepck, 
Trianoni cllcnsiack 
Vélpusztulásra iteltck? ••• 

• 
Ujdonságok 
EIOflzet61n· nek, olvasóinknak ll 

jóbarátalnknak kellemes busv6tl Unne· 
peket klvánunk. Szerkesztoség. .... 

Mlndenkl fl&yelmébe l Az al
lamregdörség felhívja a hadikolc:son 

kotv~ny tulajdonosokat, h0gy azokat 

az enénekct, akik anyagi cllenszolgal

tatast követelnek a segély folyosítasa-

Dc fcltám .. 11 lausági 
- Feltámadt u latcn lia
Mu acm kell va~ai aokaigs 
Karpáloktol Adri&Jif 
Ujra &cnr majel Alleluja ! l 

B. 

. ért cs ha e!utasitják őket. erószakosan 

i lépnek fe , söt a segéiy buzüntett~e· 
vel fcnycge•lznek, adják at a legkö
zelebbi rehdórncK c"; tegyenek búnvadí 

fe.jelentest. l1yen kö~b~jarasra feljogo· 

silva senki sincs, sőt ilyet a minisz

terium el sem fogad. 

SPORT 
Olimpiai tornabemutató 

Nevezetes dátuma lesz husvét vasár
napja tls hétfője vjrosunknak. A Gyön&yösl ! 
Atlétikai Klub vendé~lll tátja Magyaroudg ~ 
bUukeségét, Pelle J.tván ké,szer~• oliu1plai 
tornász vilá.,:l>ajnokot és at olimpiai tornász 
keret kiváló &lhtt és dicsösé11el kivlVOll Idg• 1 

jait. Minden magyar várus - ahol Pelle éa 
társal bemutatták olimpiai gyakorlataikat - l 
nemzeti hősként fogadta c maroknyi manar ' 
nemzet glóriás fia1t. Mindeu hazafinak ére1.nl l 
kell, hogy m1t jelentell az a dic~öség, amit 1 

Pdle és társai idegenben, Los-.-\n&elesbeu 
szereztek. Közös Oröm vo.t, amikor a rAdló 
vlláegá kUIIOih·, hogy a tornász világbajnok
lágok során kélsz.er röppent a marasba a 
nemzeti tri.olor, a maryarok imádságának 
k ••l!rete mellett : hirdetve a mawy;.r e rOt és 
kö~tte,ve a mogyar igauágot, a ma&yar .r
nlakarást. Pelle gyt'!zelml!vtl meghóditolta a 
viiáK sport 1rán! érdeklődök milhóit. Meg
nyeate az egész ~ilág rokonszenvét nemzete 
számára s a ml szeretetUnket örök időkre l 
Budapestre való bevonulása nemztil Unn~p 

volt, s azóta io az oruág diadalmámora kl
séri mlnden utJán, mert Pelle teljesiti nem
zeti mlsoióját, járJa 11. orsdg<~l s vé&zl a 
testet és lelket nemesliO munkáJát. 

Öt várja városunk husvét Ut narján, 
A vendéglátó Gyak rendezöstige m~r napok óta 
permanenciáb11n van s azon fáradozik, hogy 
a többi városhoz hasonló fugadtatá~ban ré
ueahse világhira bajnokalnkat. KérjUk váro
sunk társadalménak mind~n réterét, álljanak 
a Gyak mellé, hogy Hadnknak 110k dicsli
aéget nerzeit fiait méhóképen UnnepclheStiUk. 

Labdaru1ó m6rk6zések. Mult vadr
nap a GyKSE SaJgótarjánilan az SBTC-vel 
játszott baráldeos mérkt5zést, amelyet az 
utóbbi 7: l arányban nyert m~g.- A GyAK 
saját pályáján a SSE saJgótarjAni csapattal 
mérkt5zötl, melyet 3: 2 eredmfnnytl vert 
meg. - A husvéti ünnepekten Pelle István 
tornász világbajnok és tArsal tornabemutató 
előadAlal mlatl mérad)zél a OyAK pályán 
nem len. 

OzletAthelyeJI61. Kovits Gyula festt5 
U.letét májue l·t61 Hanl1z-t6r 5. IZ alA 
(Ruzáry házba) helyezi At, - Szlves pArt-j 
fo1ast Ur KOVÁTS GYUL>\ kelme festO. 

Keresik a tettest. Pinh!r Györe-y ua· 
rai lakos, kerékpárjAl a Bartak.ovica-uccai 
ukola udv .. rán helyetc cl. Addi1, amir a& 

cnik növendékkel bcu:tlrctctt, kerekpárját 
ellopták. A tcttu után mcgindwlt a ayomo1ás. 

Meataladta maaét a ver. Baranyi 
lstv;n oltoké.ct, hoey Jól toa c, n"u a 
saóllóveu&ón, hanem testvertn, Baran•p lm
ren pról.álta k:i. Edn testveret a kilc:ot ol
tóké.;acl UIY az.urta ha1antékon, hoey lmr~t 
a kóihá&bA kellett &láilitaai. Az; c.jaraa mea-
indult. 

Me&timadott rendör. If;. Bíró 

Andras varosun~ ba j Ott borüzlet et le

bonyolilani. Az uc:can ek telen karom

kociás .. a lött ki, amiert az ügyel. tu 
rendör nevet felírta es e1ö akarta ál

litani. Kovacs Andras tarsanak kérel

mére, mert a lovakat Cl a kocsit nem 

tudtak volna kire bízni, el engedte. 

Amíkor Kovacs Andras - a közben

jara - .Bu• Andrási oz vissz..unen•, 

ez neki tamadt, ütuí-vetní 11 ezd ae, 

ugy hogy a rendör kényte cn volt me 

gint beavatkozni. BÍró Ancirás8an 

oly ln nagy volt a virtus, ho ey vir ez 
Santa Mthaly uolgalatol rendőrnek 
tamadt cs rajta könnyü testi serttst 

ejtett. Erre azutan az embeneres es 
merertö rendör, mégis csalt unytelen 

volt bekiserni. Ifj. Biró Andru ~u:yos 

büntetél aran fogj1 mectanuini, hon 

a hatós!gi lr6zeget nem bantani, b ... 
nem lisztelni kell. 

Ahol vaairnap il dolgoznak. 

Joó Ar1hur r. t. igazgató vezetesc a

l.dt m'dtödö Mcxtkoi k&íbanya ellen 

feljelentél ~rkezc\t, hogy munkasait 

va1arnap ia dolcoztatja, Ez az a ba

nya, ahol az e:mult évben barom mun

káa halalát okozta a eondatlan1ag. A 

vu.irnapi munkatrt csall a büntetés 

lc11 kiaebb, de az erköleli felelOutc 

annal nagyobb azok rbztr61, akak 

kereazt~ny munkáaokat vallási és tör

vénye• nOnetnapon dolgoztatnalr. 

TERJESSZE LAPUNKAT l 
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Városi hirdetések MEGHIV AS 
Az 1898: XXIII. tc alapján daku:t Országos 
K!!zponll 1-'ltelszövetkelel kllteltlkéhe tartozó 

3693;kt, 1933. 

Ajánlati felhivál 
Oyönayoa viros polgérmeaterl hivatala 

a IIJOnayösi kt'!rnives iparoaok (mesterek) 
~<)zOli nyilvános versentár")alást hirdott a v. 
plhpö.i köué&h.ha,]elenll~a caendOrlaktanya 
I\1 1>Övir.!aének épitési munkáira. 

A munkálatok a képvisc!l!le5tlllcti vagy 
p,,lgárruesteri jogrrOre erneikedO hati\rozanal 
azonnal me~k,zdeurők és uwy lolytatandók, 
ho11y az; italakithi munkAk legkésöbb 1933 
1u1ius 15-ére be legyenek kjezve. 

A lezárt ajllnlarokat április 21 én d. e 
11 ól ai !!l kell benyujtani Uyöng)Os viiros l 
mérnoki hivatalánél .AiAnlal a püspöki c~en· 
001 Lt.ra .. ya bt'!vitéai munkálra• hdirásbal. 
CsJk szabályszel U en kiállituti és sértetlen 
bo: ilíkb;m l~•Ö ajánlatok lesznek tárgyalva. 

Elkésvl! érkezell ajánlatok nem leszne.{ 
liwyele:J: be víve. 

Az ajinlatokat április :il1·éa délt 12 
órakor fo&om felbontani, a felbontAsnál aján
la•tevOk, VIIIY Igazolt mewbizottaik jelen le
helnek. 

Az diánlati rninta és költsl!gveh!s a 
mernöki hi .ala• ban di,mcnleb~n beutrez
hdt'!, Ulo(yauoll a terv ls megteklnthetO. 

A]anlallevők atánlataikkal a véwlcwes 
dölllcsiK köielezetlségbcn mar .. dnak. AJánlal 
tehető az egyes munkanemekre kllllln-kl!lön is· 

Ajánlallevők kötelrllli tartoznak n'aill· 
kat arra, howy az 1907. lll. t. c. 13 é& t• 
§-ait betartják. 

Gyönii}ÖS város hatósága f<nntnl!ja 
mali(án<ak a lOIIol, hOiiY a beérkeZlll iljan!a
toit. kö.:UI, az árakra Villő ldiuet nélklll s1a· 
badon válauthasson és az ajánlati költ éw
ve~é~ egyes téleleibE 1~ kiirt n•unkákat vagy l 
Haliltásokdl törölJe. Esd•eg az e~~tl!sz páiyá- l 
za101 m~gs:rn•nlsiti. Palyázarte\"01( kárpóllást 

1 v,;Klcll u.unkáJokert és köhs. ll"lkért nera 
igt-uy~lilttnd. 

Üyöntnös, 1933 mAreius 31. 
Dr. Makrányl 

polgármester h. 

h l RDETÉSEI NKNEK 
csak az 
ARA 

Tehát 
Ö n is 

ki cs i. 
ERED
MÉNYE 

nagy! 
LAPUNKBAN HIRDESSEN! 

- ' A "Mátravidéki Hirlap" 
mindenki lapja. 

33~8/kl. 1933. 

Hirdetmény 
Közhlrré teaaem, hogy a vároa kl!pvl

seiOtestlllete 111/-44 key. sdmu véghatároza
tával, melyet a lörvényhatódg ls jóváha
gyolt, a v,,(t gyön11yöspllspöki kllzst!l(l föl
dek haszonbtlrét az 193:il-1933 gazdadgl 
évre az évi br!r 40 százah!kával csr•kke~tette. 
a !Iként, hogy bérmérst!klésben kl zArólag csak 
azon bértOk részt'llllnek, akik 1933 évi sz p
ltmber hó 30 iK hu7onbér fizetési kllt~le
zetts~geiknek lf&alábh oly m 'rlt!khen Itttek 
~legd, hol{y ezen ldőpo11lhan n llYOhb hlr
hálr,,(~kuk ninc·,en, m'nl amenn)il a fé:évi 
has10nhér 1 i ·esz. 

Ennélfow~a felliivom a htlrlOkt'r, hngy 
amennyiben az engedélyezett bérmérsék lés
ben h!szesUlnl kivánnak, saját érdek Ilk IH· n a 
bérfizetési kiltelezetrségelkn~ok ltgytnek e:rgd. 

Gyöngyös, 1933 mllrc. 31. 
Dr. Mákrányi 

pulj!ármcster h. 

BJDDIJISI lparaso~ fs 6azdé~ Hifll-
szavsthBrBfB~ m!nt az o. R H. tagja 

1933. •vt 'prllls hó 23 h d. u. 2 órakor, 
ha1Arozatképtwl1•nstlg rwtn 1933. évi 'prl
lls hó 30-én d u. 2 (raknr 1 Katholikus 

Leaé•n eJn·rer u, • ._} h rm ben 

rendos közgyülést 
tart, mdyre a tag•·k 22 ;dapsuhályok 37. 

§-a értelrnH•cn nH"I!tllivat, a~. 
N •p; r 1 d: 

l. Mult é\i Uzltlered•ll~"}'~l szól6 jtkn'~>ek 
tar11yalása. 

2 Záruámadasuk megvi,~gálása t's a fel-
mentv4!ny mtgad~sa. 

3 M'rle~t mel(állapitá~a. 
4 Tl>zta jövedelemről való re••d•lk• zfs 
5. Az icazg; tósá11 6 lalliának vála~zlll~a. 
6. A lelllayelllbizo!l~áll l taKiának választása. 
7. Nl'talánl inditv~nynl<. 

Gyönay~'~s, 1933 mártius 31-l!r. 

Az iGAZGATOSÁG. 

Magán hirdetasak 
MAYART MENETREND ~-~!1!811111118raa 
Gyöngyös-Budap~st között KONYVEIT 

ápr. 10-töl l u •. m. ima_kön~veir, fllzt'tes mtl· 
- vel!, folyo~1r J talt, tankönyve t stb. 

1
6 ? 5 · d G f. . • jó es olcsó munkJiról klJzismert 
-- 111 • yonwyös, t~r érk. 19-25 MÓCZER GYULA 

8-25 érk. B1>est Baro~s-tér ind. 17-25 l kt!nyvkötó (Kossu.th Lajos-u 11/2) 
28 éve f~nnálló, moLlernhl lleren-

,_8-35 érk. Bpest, 0A1o11on i d. t715 . -deKtenO-~öTnyvTkötEiimSűteSrrnéEben-BE .. 

Vonaljegy Gyöngy/ls- B;1est 6·- P. 

Ret.,ur iewy (érv. 48 óráig) IQ•- ......... . 

Csak hétköznap. l Hu~tur fttomda mikdBD~8PPBD IIZBtl 
~I,_.,I~~~[)S?'l~l**'l 

~ Bolvári"~érjf~~~~:dezése: ~ 

~ """'' FwU" ""•'" "jo ~ 
1J Fox és Magyar VilághiradGk. rs 
l .. ~ H'tfön, ápr. 17-én3·5·79~rak•r K!d>:n Swl.il ISIJ-én f.!16-9 órakor 

"Schönbrunni álom" :~::s~e;e:e~·v:r.~~~ 
~ Eggerth Márla, HermanThimig, Verebes Ernll. ~ f:i Bimbó burlesr.k. Paramour.t VIIAwhtrad6. ~ 
I!IEJ~Ii$íll• l ;f,QFiiRJ 'iléEUc:::e:>IEJIE!J 

Nyomatott a 1\ullur-nyo,.dAban, Gyongy!ls!ln. HyomdiYezetO: Sima Oivld 
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