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Fiatalságé a jövő! 
B.gy egész város lelkesedéssel, 

örömmel éa szcrctcttcl fogadla nemzc
tünk enik hires fiat, aki kljlföldön, a 
tcn1ercn tul, kiválóságaval dicsőséget 

SGcr&ctt ennek a szcnvedö, megnyo
moritott ~emzetnú, amely azonban 
m•1 iry szegénységében és m~gcson
kitott állapotaban is mindenkor tanu
jd~t adja annak, hogy tini akar. 

E.lni is fog a fi•talsag, a Pelle Ist
v.lnok és társaiban, ezek erejével fog 
új ~lctre kelni. 

Nekünk megadatott ar, hogy a 
b~kc virágzó éveiben nyugodtan bon 
•ogathattuk ki szaroyainkat és köny-l 
nyebb viszonyok közö!l, modhatni j 

•• utomatice biztos dhelyezkedést sze- l 
~ezhettünk. Élvezhettüd. tö~elwtseink, l 
t.tnulbunk, tuda~ounk gyümö cseit. Egy , 
nagy ts gazclar nemzetnek voltunk 1~ ~yermckei, akik előtt ismeretlen volt a 
munkanélküiiség s akik a Haza föld- ' 
ujzát Karpatoktól az Adriaig tanultuk 
ismerni. 

A reánkkényszerített trianoni béke 
következménye az a szomorú, söt két
sélbcejtö helyzet, hogy a mai fiatalsag 
már fogant .. tásatól kezdve a sors, az 
idö, a történelem sujtó keze, a vér&ö
zöa forradalon1 romboló eszmekörében 
sinylödött, tengöciölt és sok testi-lelki 
szenvedés, nélkülizés utan reményke
dik abban, hogy helyet tud mo~ganak 
biztesitaní a tarsad1lomban. 

Néhany napja csupan annak,mi
kép láttuk, hogy a magy•r allétak ki
sportolt izmaikkal, milycn hamulatos 
és meglepő mulatványokkal adták ta
nújelét testi rátermettségüknek, ele lat
tuk azt is, hBgy a magyar közönség 
mily adaadó szertleltel viaeltetik fiai 
ir•nt, akik IDen e~ yesült az ép lélek és 
az •P tcat. 

Nincs oka félni és aggódni a ma
gyar Nemzetnek jövője iránt, a tria• 
noni ifjuság megérti az iclök szavat. 
Tür &a uenvcd, küzd éa delgozik, 
mert tudja azt, ho&y ennek a Haza-

., 
,, 

nak olyan ifjudgra van szüksége, a· 
n•ely testben és lélekben érintetlen és 
nemes. 

Ez az ifjuság tudja azt, hogy amit 
elvesz tőle a ma, azt meg fogja hozni 
neki a holnap, de tudja azt is, hogy 
ezt a holnapot mag~nak kell kivere
kedni, tudja azt, hogy a holnap és 
minden rea varó jövö idö olyan lesz, 
amilyennek meg fogja teremteni be
csülellel és kitartasul. 

Latluk öket a békh lornaszrrek 
mellett és a még békisebb baráti kör
ben, és mi, akik a jövőt általuk és 
velük képzeljük el, nyugodtak vagyunk, 
mert meg fogjak allni helyüket az élet 
minden terén, minden küzdclmében, 
bajaban és faradsaga ban; biztosan tua
juk azt is, hogy szükség eselén kard
dal a kézben, m!nden viharban. 

A magyac Nemzet viragai, a ma
gyar iljúsag türelmuen dolcozva ké· 
szül a jövő életre, bizó hittel lelkében 
a feltam.~das iránt. 

A magyar ifjuság minden tiren 
és vonatkozasban, az iskola padjaiban 
ép úgy, mint az életbtn, azt az eaysé
res, eró1 ts csoukitatlan Mo~gyar ha· 
za t latja szemei elölt, amelyet nek r kell 
visszaszerezni. E.rhelik Nemzetünket 
még ujabb merpróbáltalások is, ellen
légeink szorito vasgyűrűje lehet m~g 
egységesebb is, dc a magyar fiatalsig 
az ujabb megpróbaltatasok idején azt 
a magyar szellemet, mely benne ti, 
csak fokozni fogja, s hiaba minden 
külsi nyomás, a azellem, mely ízig· 
vérig magyar : eyözcdelmeskcdni fog. 

A magyar ifjúség vezetöi pedig 
rondoskodni fornak minclen id6ben 
arról, hocy ez a szellem ifjus•cunkban 
csak fokozódj~k, mert c vezeteSknek la 
minden •lma, rcméayc ~~ vAcya: NaCY
macyarorazár. 

V arosunk ifjuaára el6tt nemca cs 
azép pélela aliolt a ktt busveli ünnep_ 
alatt. 

Caak követnieSk kell a taaitaat, 
hogy : "ép testben, Cp lélea•', 
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F/\LÖCDERES 
Mlmlenkinek van egy neve, amely egyé

nileg megkülönbözteti másoktól, 
Ezt a családi nevet szé11yelni nem sza

bad. Ha mégis valaki eltagadja, az már nena 
jár egyenes !\ton, - gyanús l 

Becsülettel meg kell mondanl, leirn 
azt a nevet, ha hatóság elOtt kiván valaki 
szerepeini. 

A névtelen levél trkölcstelen irásmű. 
Vagy Igaz és bizonyitani tudom amit 

leírtam, hatósá~&ho't bl.'jt:ltntettem - vagy 
nem. -

Ha Igaz, akkor tessék eiO~llr.i, vagy 
nem Igaz - tessék hall~:atnl. 

lllagy dívalJa van nálunk a névtelen 
feljelenté~eknek. 

T&szt~I!Se&es, becsületes tisztviselök el
len érkeznek feljelentések. Ezen irismüben 
vádak : dlnév alilll, - vagy névtelenül. 

Mikur ktrhik a be- és feljelentés alá
iróJál, kitUn!k, hogy : nincs. Vagy a .Jóaka
ro" mély:;eges humáiyha burkolódzik - név 
nélkül vidol. 

Me~~oindul az eljárás ls, - a névtelen 
lapi! 11 bittus névlele.Ue~&e mögül vigyorog
va le&i, nugyan hurco&ta me& ariatlan em
bertáhál. 

Dolgozlatja a hatóságokat lrka-flrkájá
val, lopja az idejöket, szerzl a bossabágot 
csupán és azért, hOKY egyéni bO&IiZlljil kl• 
eielilhesse. 

Sorozalusan tudnánk adatokat közOinl, 
amikor a névtelen, mrnt erkölcsOr, közéleli 
szerepiO vagy •uint va~&yonvédO Jelentkezett, 
óvatonn ügyelvt, hUKY reá ne akadJanak. 

A tárbadalom ezen orvlimadől ellen 
niacs védelem? 

Van l 
A h<~tóságok dobják papirkasárba eze

kd az irásmunkákat. 
Egyedül a rendörségnek kötelessége a 

névtelen fel(elt:nté&ek hJ!,)elembe vétele -
ala: beaúgó, 

A többi kOlÍJ!,azgatásl ható&ág, DYII&Odl 
lélekkel hely~zkedt&et arra az illispont. a, 
hoJ!,y : .becaüldes ember, Igaz panauit :alá 
mtrl irni•, 

Hiny csalidl békés otthon puntuU el 
ezen névtelen rá&almazisok miatt? 

Hány kö~otlsztvlseiO járt kálváriat, né"· 
telen tllensiae mlatt ? 

A névtelen levélirók munl.ája az o&
gyilkoséhoz hasonló, mert a nyilt ellenség 
sumtől szembe való timadása a véddem 
lehetöséaét adja. 

Papirkasárba a nivlelen le•:elekkell 

>,, . ~. 
•. 4, 
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Pelle István diadalútja 
GyOatyOa vAros •s vhh!kl!aek tirudalma 

lmpo:r.ias módon fOiddla Pelle latvin tObb· 
szöröa vlliabajno:tot és a BTC kivAló tor· 
náucaapatát. Mlateay 5000 embu lelkes él· 
Jen:r.éae és a Levente-zenekar aaayazul1 ln· 
dulója közben aOrdUit ~~ hasvitva••rnapján 
délelOtt féltizentilY órakor a voa11t, a pom· 
pásan feldiszll•tt p•lyaudvarra. Az illombo• 
Gyonayoa varos éa vlt.l•ke hatóai11al, Intéz· 
ményei is tarsad4lml <iyesDielel kt·pvlseltet· 
ték ma11ukat 11ép uámban, ezenki\'Uiu On· 
oepJOk e:r.11l vonultak ki Pelle latván fo&ad· 
tatA1iho:r.. A hatalmas tornea lelkeaen Done· 
pelle Pelitt és kivaló társait, a amikor Pelle 
IstvAn a vonat JépcaOjen, az olimpiai dresz· 
ben mtitel~nt, a lelkea tOmeg szDnni nem 
akaró DJvözlésbe1 r4szeslt~tte. GyOniyOs 
vár..>11 réuérOI Orosz ErnO h. polgármester 
magaa azarnyaiAili, :z: elti, ben~o61. ilS, azt· 
retcttOI Alttatolt besz•dbcn OdvOzölte Pdlét 
6~ társait. Pelle maga és társal 11evében ked· 
ves és kOzvetl•n uavakkal kOlisOnie meg az 
OdvO:r.léat. 

Az Odvözlés után a Gyak hizDIIIyáuak 
kisleánya: Kováls Icuka mundja el a Vido· 
vlcs ferenc tanár által erre az alkalomra 
Uszilttl h!itásus verset s P. Ile Istvánnak át· 
nylljt)a a GyAK virágcwkrát. A kis vers 
OI)ID szrp \Olt a olyiln kedvuen, bájosan 
adta azt elő kis szavalója, Logy sok ernner
nek a szeméből könnyet ~:salt t..t. - A Kat. 
Leánykllr nevél)tD Ter~my l us mondott &zép 
kOszOntOt s szintén átnyUJlull e11y virágcsok-I 
rot Pellén .. k. ~·elle meahato.tan mondott kO· 
11zOnetet. Utána a OyOngyOsi Iparosok DaJ
kore nagysz~rll egyOttese a nemzeti .Fohá&Z• 
cimU dalt énekelte el a már megszekott tu
dással, szinuéssel és nagy hatbsal. 

A dal utan fdharHall isno.:t Pt!lle 1\ljen
dse és a hatalmas embertömeg frenetikus s 
csaknem állandó DdvOzlése közben meaindul 
a drszmenet be a váro•ba. A Levente-zene· 
kar az élt>n, utána a gyöngyösi tüz.oltOK, 
rn~jd a c~etk.•szek és a Leventék szépadm
h .n felvonult csapatai, az Iparos Dalárda 
mintell)' 50 tagghl, a KatoiH.us LdnykOr, a 
GyAK mllkOdö h .. talmas fiatal 11lrdája 1 a 
többi egyesUietek, lnt•zmények s a hatósá· 
gok kDidöttsegel. A tnr.nyörll tmberoazlopok 
után haladt Pelle l&tván diszhintaja, utánna 
a másik, harmadi~ szép fogat, autók, hatal· 
mas tömeglől kö ülvév~. A csaknem v•••· 
láthatatlan tömt·g ldk,·sen D:meplö sorfalai 
k01.0it hozták be Pdle Istvánt és kltOnO tir• 
uit a város fö·emploma elé, ~hol városunk 
kiváló v~ndéget hintóikból leszálltak éa a 
szt, Bcrt<alan fötemplu:nban szent mldt haii
Kallak. 

Szentmise után - sz.ép kiséreltel -
Pelle btván és társal tiszteliiG lálo1atást tet• 
tek GyOngyOs város plébánosánál : Ma1nln 
Adorján esperesnél, aki vé&tell·n kedvesen 
fogadta Pelh!éket. Vendé&ek tisztel•tért tir· 
sasebéd volt a Hu111irlában, mdy utAn -
husvétvasárnapján, délután 3 órai kezdetiti 
kiirt 1. olimpiai tornabemutatóra - diszelen 
felvirágzott hintókan vitték kl viláihlrű tor· 
nászainkat a GyAK sporttelepére, ahol Barna 
Jenő, a GyAK elnöke kOszOntötte az egye• 
sOlet nagynevll vendégrit. Minte&Y 3000 em• 
ber vc\rta sztvszorongva Pellét a vlláahlrl1 
h öst és nag) ne\ ll tárult, hogy KYOnyOrk&d· 
jenek na~ryuerll tornamutalványalkbali. 

A tornabemutat6n rfutvettelr : PIU. 
litvin kétszeres vllá1bajnolr, a BTC kltini
dlfel : Antal Nándor, Skuldnyi józlff, Dr, 
C11rnay Nándor •• B•dor Mlkló1, valamlat 
a GyOnayesl Atlétikai Klub OtOs t•rabzcsa• 
pata : Qa/6, r•tA 1., T 6th ll., Dohi, Huta. 

A BTC tornászal remekOl tlol1oztak 
ugy a korl6toa, a ayujtón, a lovon, valamint 
a l) DrOhlnt,n, A mGuabadayakorlatok 11 a 
lelteljesebb elismerést viitelták kl a mint
eu 3000 lelktl afzöben, akik viharelln tap· 
sollik kiviló1ixainkat. Ltliobban A a t a l 
és i k u l á n y l tetszellek Pelle után. Ha 
komolyan folytatják edz6aelket, ÚIIY kllnnyen 
képviselhet k méa ~OIIOidln a nemzet ul· 
neit na1y ver11nyekben ls. Termé1zeteaen 
Pelle kl.uniaa kiemelkedett tirsa! közOI a 
bárnulato1 mutatványalval a legteljesebb el
Ism• rohi • lok-sok • vastapsot• kapott. Gya
korlatainak hatjrozettan n.Qvészl értlke van, 
Mutatványal a le11tllkilelesebbek 1 nem h3fY· 
nu maauk után 1emml kivánni valót. A 
csakuem artlalaszámba menö. de mt'1 min· 
dili a le&tOkélet~sebb amatörtorna határán 
moz1ó predukciókBt Pell• a lehelll leana
gyobb kOnnyedségl(el, méltóságlelfts mozdu
létokkal, halárowltsággal, a legraj!yogóbb 
lech n l kával, f,nomsággal s plaszticitással véa
zl. Te.ttartása a lehelő lfl(prectzebh, a lel
nehezetob J(yakorlatait a lrgnawyobb f, gycl
mezetlségKel, ~Onnyedst'ggel, mondhatnl a 
kgbíztosabb fillénnyel abszolvélja. M.-lllln ne· 
vezhetjilk világhajaoknak öt s joggal bO;,zke le
hd rd u eaész nemzet. A sok taps. melyet 
kapot•, m•ltó ejlyénnek jut.;tt l - Társli ls 
naayazerOt nyujtottak. Antal a közel jövő r<!
ményat'ae 1 talán Pdle és P4ter után a lc~;
nagyobh IDIIYir turnászunk. Skulányiban 
szinlén nagy tehetség \ID s csak r~jta mu
lik, hogy mrgfelelö szargalommal hogy fogja 
tudni maait a legnagyobb IOkdyre kiképezni. 
Bodor a gyUrDn nyujtort nagysztrOel, nagy· 
meslert a aylrünek. Dr Caernay 1 nyuitón 
ldv6Jó, A GyAK t.ornászal tnektzlek egy-j 
el! Y lY Ikorlat bemutatá1ával blzonyltanl, haJ! y 
:. OyAK·nak jó torná~zgár,iája van s meg-~ 
feltlö tréner kezében hamaro~an mt!g tOb· 
bet és subbet tudnának produkálni. 

• A hatalmu kOzOnség a leat~ljesebb 

megelt'1edéssel távozott a tornabemutató slir.
hel)·éröl, a IYOnyOrO n kiépitett GyAK 1port· 
telepről, attól az érzéstől áthatva, hoay Pel
••nek mé1 DllJObb ellsmerés&el é1 hálával 
adóznak lrlv416 képesligeiért s anal a re
ménnyel, hoay Prlle los·an&~"leal ~iiAabaj
nokságát u 1V38. évi, Berlinben tartandó 
olimpiiszon mea fo11ia tudol védeni. A sport· 
telep kO&On•••• Orllmmimorban unott l -
Pelle - azerepléahel - 1zép hulvdtlaján
dékkal lepte me1 GyOagy01 vArea •• vhJéke 
lakoasiait, a a kivAló Iornászoii ezt a napot 
keltlll Dnnepp• avattAk. A tornAubemutató 
utAn Pelle b t'r11l kirándultak a MitrAba. 
allol a Mátra le11zebb helyeit mtlltkln· 
tett•k. -

Hu1véthétflll~u Pellf•k 11. tornabemu
tatójukat adták elO mlnleiY 1000 filnyi On· 
nepll IrizOnifi jelenlétl!ben. Ez alkalommal 
Dr. Makrinyl Gyula v. tanicsnok kllazOn
tötte OyOA&yOa vároa táraadalma nevfben. 
A slktr ezen a napon Ismét a legteljeaebb 
volt. Pelle társal által bemutatott IlYikorJatok 
- a hídi'&, szrles IdG dacára - talin rvéa 
jobban &lk~rDI ek, mint husvétvasirapjAn. 

Hitfőn este dlszvac~ora volt a vendé
rek tiszteletére, amikor ls a város •• a OyAK 
az•p tiszteleldljait Bama jenc'l· elnOk beaz•d 
kil•ret•ben átnyujtclla f'ellinak fs a BTC 
kltDnc'ls•gelnek. 

Mlndkél nap lgn.tn nagyszerl, kOiall
&•lelben ls hnpozAns voll. A GyAK vezetl
léle mlndent elkOvetett, hoay kell ve•••· kel· 
Jemessé t~gye ezt a kt!t napot. A sporttelep. 
annak tribUnie tls a vafHiállomAs J1Y0nyOrl1 
dlazben, nemzeti szlnG zA• .. Iókhal feldinlive 
foaadta nagyne~ll vrndégeinkd, de a Ifiros 
ls 1••prn fel volt tniDllkét napon loboaó:r.va 
Pelle tlsztel•lfre. Or6m volt látni azt a lel
kl'tdést, mellyel tiBilY nemzell HOlDaket fo· 
gadta a GyAK s Györgyös viros tiraadal
ma. Pelle István és társal felejthetetlen két 
napol adtak nekink s ml ezt a két napot 
seba 11m foaiuk elfelejttni J Hálánkat, ells· 
merésUnket, tiszteltlllnket Pl!lte Istvin mAr 
réaen klt'rdl!meite, most pedi& maaAval vitte 
bensőséges baráti, testv•rl szeretetUnkft. 
Többet adni nem tudunk l 

Eu Izenetet kUidUnk azoRban lapunk 
hasábjain : Pelle IstvAn l Te rdd teklot a 
maryar vld•tr, blzó remlnydl(gtl, forró ue
retet•vel l Kitartani a berlini ollmpliszlg ! 
Szerena:dtlen NemletOnknt'k nagy sz0ks411e 
van Pelle htvánoku l Ml kitartLink melletted 
s l&érjOk, hogy a mawyar vidék DI&Y Cll· 

pata fog berlini dl<~dalutadra elkls4rnl. Előre ! 
A GyAK-nak r•·dll( gratulélunk l 

Jamboreo hir&k 
A 951. u, Bocakai ;:s. c1apat Hajclü

blluilrm4!nvben a ~rimnbium tornatermibfll 
modellrep016g4!p bemutato ünoepdyt rende 
zctt. A capatnak küi6n rrpülóraja alakult, 
mely aa ecofsz tili azezoabaa aaorralmaun 
clollozott. Munkijuknak me1 il lett as ered
ményr, as 4nacptlyen 16 moclellrep616alp 
szelte a levc1ilt. A rrpül61por& ntpsserúllt•
stre üryesen 6•ue.illílott mibor ta filmszá
mok tettik v.iltoza·oui a bemutatót, 

• 
A1 osatrák cicrkészaa6vets4!~r lr.ilüari 

f6títUra Acioli K 1arer •ere:4!ac alatt Hu.
v4!tkor G6döll(ln járt u O.>ztrik t.iborparanc• 
noká&', ahol mll(llcmltlte a nybi táboroats 
hely U A wicni 15-01 uimu curkiucaap• t 
43 tagJa Budapesten t6it6tte a huniti in· 
ncpeket. As o!&trik fiúlr a háraheni can· 
k4!11p&rkbao vGJit&k cluiU&~olva. 

• 
A husvlti 1ajtó brhatóao forlalkotclt 

&l J9J3-as Clllleocfc) CIJÍK lcfDIIYObbuab.i· 
•ú euményo!vel, a Gödoll6a llltl(tarlando 
Jamborenal. A matrvar táraadalom is kö1· 
tlet kim&aaaló ta~ri•l fcje&tik lr.i aoadola· 
taJirat a }ambgreeröl of1 aoaak drllat6 •i
lr.crlir61. 

• 
A }&mboree hiraclóc1oport •aet6ivcl 

el61r.#aalt6 táboroaAst tartott G6d6116a a bus
véti Innepe Ir. alatt, tnelycn a M. Kir, Post1 , 

a RA•i6 r. t. •• a Siemena r. t. állelleit 
megillaottal ls úÍistvettrk •• as Ouaa hr'v· 
11lnrajsolrkal 6ssseftn6 elvi lrirliackct be· 
llilttk mer. . 

• 
Benkóczl D.lniel cserkisililit har iu!a. 

to1 kia lr.Onyvet aciott lr.i a Jam&oreero~ ko!
uül6 eltrkissek segilycail"re "Karct>iatok 
a Cllrk•sa4!letb61" clm111el. 
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J.\1 EGY E I ÉS V ÁRO SI 

~HIREK§§ 
l ldPDsl ~azazsms~ faraalma 
A városi kezelésben lév4 villamoama 

Osstbevétele a mult évben 293 609 P 
u összes kiadá:~ - 263.419 P 
n:c.yb41 a személylek 48 447 P-Ol i esznek 
ld Az évi árarmlij elöirá:i 273 016 P. Ev vé· 
K<n hátralékban m .. radt áramdiJ 48.585 P. 

A vizmü össszes bevétele 2fll 551 P, 
ihszes kiadása 251 555 P. - A bevéldben 
11t-•me van a város hoLZ.ájárul..sa a kö"tér
ltekU vizfogyasztásiirt l!s a költséKvetési hi· 
It ny fedezésére 47,129 pangővel. lll a sze· 
m.!lyl kiadás 25 150 P. Az előirt évi vizdij 
2J7.090 pengő. Az evvégi kinnlevőség (még 
•:lObbi évekről is liáralékus vizdijakkal egyUti 
l 66 306 pengő. 

A Mátravasui bevétele 12.202 pengő, 
kiadása 12 202 P. A bevételhez a városi ház· 
1ar1ás 2.500 pengövei járult Me.1etj· gyekbOI 
ill; ösubevétel 25,825 utas után 9 695 P voll. 

A v. szeszfOzde bevétele 54.086 penge'!, 
a kradása 52.423 P. - A személyi kiadás 
5 331 pengövei bZerepel a kiada~ok kött. A 
i~rmtlt &Ztlilanenuy u;é~ 211 923 hilok. Az 
dadási e11ységár 2 P 50 f. 

Kik pályáztak a végrehajtól állásra. 
A váro:si adóhivatalnál megUr~titdclt véKre
Itajtói állásra a kltvetkező gyon11yö~iek pá
•YIIZiak : Rozári Aladár, Martuli Elemér, Lsar
u.is Láuló, Kuvá~s Miklós, Hontil lotván, 
tlerzvg EsnO, Bardócty lotváu, c~,rta Rezső 
é.; Oszvatd MH.Iös.••Ez~n fdül meg 3 Vl.:l~
i!ilOI érkezett b~ pályázati kervéuy. A válast.
tás napja még ninc.; kitUzve. 

A ltetecápolási pótadó. A pénzügy· 
mlnlszter a nyilváltos uete~apolási és gycr
mekgondod.si J,Jóladó kult.:s .. t a fol)ó évre 
16 százalékban állapitolla meg. El.! az adót 
kivetik az idtiglenesen aJ.ímentes új házak 
után is. 

Hadirokkantak 
Vagyonőrzö Vállalata 

A Hadirokkanlak Orsc. Nemzeti Sco
vcts•ac ,.Hons.&'" kebel, ben alakult J920-ban 
aual a cellai, hogy a.& ors.&al cgtu tcrüle
ten lr.6.&• éa ma~rauhaaalr., IYiir- ta ipartclc• 
pclr., i.&lctck, ttrháuk, kouaktárak, villák 
ca kertek atb. 6utad vallalja ki&aróiag a 
haclirokkanlak áltoAI. A valialat antiködéatt 
a m. kir. áalamrcndór•ég 18080 - flr. I. 1920 
"• alatt cngcdtlye&tc. 

A vállalat alkalmazottainak '"•láma 
BudapcalCD r.t.idöucriot ö2. 

A a.&O•ctaéa laclyi c:aoportja tcrvbcvcttc, 
lto&y várcauolr.bao la mcgucrvczi a v.agyoo
öra•at, a miodeo tekintetben kifo1áatalan 
laadirokkantakból - A havi 6ratal díja~ 

a mal vll&ooyok mcllctt ls minimálla meg
terilelélt jelentenek a ház• ts i.&lcttulaJdono• 
aokuk, ta méais - a saját vagyoobizton· 
aáeuk fokocáaával - elómoadilhatJák sok 
csalaclos bacliroklr.ant becsületea mcatlbctését. 

Miodeo eeres ór rcnclórscgi ieaaolvány· 
nyal 't"ao ell.\tva ta igy csaida biotetleo el6· 
léctil '' erkölcsilea telJesen kifoaáal&lan •• 

meabizJaató elfi!Dek teljaitenek uolgálatot 1 

- kipróbált ellen6r&l!al móducr mellett. l 
A kö&eli napokban mcabil:ottaink meg- : 

ke&dik a& e.&iráoyú fclviláeoaltó propagandát, i 
hogy esen altruiutikua vállalko&áauokat a [ 
na1fkib:6oate azcretctébe ajinlva, mc~rva- 1 lóaithaaauk, Hadirokkantak 

Vagyon6r&6 Vállalata. 

fANOGt NÉPNEVELi~' 
P'lyézat a Testneveltal f6iskolára.\ 

A szcp:em erben k.:zd6110 Teslllevd~&i Fő- 11 

Iskolába 20 férfr- lis 20 nőnallgatót ':eu.n~k 
fel. A tan11imányi IdO 4 év. Azok palyázhat· 
nak, kikn~" középiskolal érettségi biLOnyit· 
ványuk, vagy elemi l•kolai tanitói oklevdllk 
van, nőth-ntk, illetv~: hajadonok és még 30. 
liletévUkel nem töllötlt'k be. A lelvételi lo· 
lyamodván;ok a Főiskola lgazgatósál!ához. 
adanuók bl!. - Az i~kolának iutcrnátu•a is 
van, telJe.,, vagy félösz.töndijas hrlyekkt:l. 

lskolaláto&atás. Dr. Sághy Imre lie· 
vesvárm. vl!ztlö ktr. taufdőgyelö, u elmult 
héten varusunkbau tartozkodolt és megláto· 
11alla az ös~ze~ állami elemi !skoiáhat. 

A kGzp. áll. el. Iskola tanitótcstülel 
f. hó 23-an, va•arnap ddután 4 órakor szll· 
löi értekezll!te• tart. 

SPORT 

A ~~ádb~k~f ~!~~U~iS!~~!~~~Ial turista-l 

utak mentéu lapadok veltak e.heiyelW, ame• l 
lyek elpusztulták, Ile pótoiva nem lettek. 
Ma~ hol mindenllll, , hul a tudstaságol U zik, 
ü!Ohclyekkel van ellátva az erdő. l,.y a Me
cse~, a B.i•k, stb. U.Öpddokkill várJa az el
fárad.i kiránliulukat. Mátralüredtöl Gyökere
Si~J:, dl! a Máriácskáig a 11élánysz.ertl uton 
•• m lehet találni e11yetleuelly padol b tm, 
amelyekre pedig IIIKY &ZUks~ge varr - kU
Jö,Jösen az tldüre. celjából MátrafUreden tar
lótkouó - idö~ebb, Ilehetebb jarásu, gye•t· 
gélkellő ttyara.óvendél!tkne;.. 

A deszkapadok helyett, melyet köny
nyebuen tivtsz.nek, más helY& &ekben kdté· 
hasitott V h t" g tölK) fa ból, - f<!l~ömböl) dre 
hagyva - készitik a padokat, fatörure he· 
lyezve. Ezek nemcsak praotikusak, hanem 
ezépek s az erdőhöz t.lrbzerUek ls. .... 

V!llámtorna. A Ü>AK ho:naJ! nt'JIY 
csapal közt gyurs lchunyuiltá,ú loutballm~cs
csel rendez. A GyAK 1., 11. és oldboy caa
pata, valamint a glmná1iUm csapata l örmér· 
kOzésl tartanak egymás közt Igy tehát hat 
mérközéa lesz 30 30 perces Idővel. Az egész 
dflutánt kitöliO labdarugó játfkok d. u. 2 
c,rakor kezdődnek. 

AJÁNLJA 
LAPUNKAT 
BARÁTAINAK! 

lncatlan elad'•· 3 aaobb, alápinet&ett 
URI HAZ ELADO, 5000 pcoaovct is át· 
vclact6. Értekeani lehet a Feb,rdri apicik 
aacUett, Tili& Irtván ucca 24. 

Ujdonságok 
Jolliszest. Több szamunkban 

meremlékezlünk az egri Mensa Aca
mcdica javara rfndezendö rnüsoros 

Cllléril. A rendezőser a meghivokat 
szétküidötte, ma este pedig a Hunga
ria szalló nag-ytermitben élvuetes elő

adásban lesz rtszük azoknak, akik a 

jótékonysagat a kellemes szórakozas

sal kivanj.ak öuzeitötni. Az estéiy meg
nyitó beszedtt MagniA Adorjan espe· 
res plebanos tartja. Dr. Urb111 Gusr.tav 
jogi kademiai t;mar tort etöadast, a fo

iskolai ifjusag ncvdes!.nek eszményei 

eimén. Dr. B.>;;n.u· Andotné: sajat szer

Zem.enyü novellajat, Bocit Saudor pe· 

dig dalait Adja elo. A rendezés kúrül 

Dr. Hornyak Miklós buzgolkodik, ki 

szintcn szerepeini fog Apor Elemér 

költemenyeivel A rendezőség rardaia 
mindent elkövetett, hogy az estely jol 

sikeruljön. 

Végre elfogták.Jozsa Samu mé:t 
1931-b~:n ezer pengö köri.ali összeggel 

nem szamoll el Fleismann Btia gyon
nösi bornagykereskedönek. Az orszag

kulönbözö hatosagai ts birósagat ad
tak ki ellene körcizoleveiet, mcrt amerre 

megfordu•!, mindenütt beleütközött a 

bintelő törvenykónybe. A gyongyösi 
allamrendorseg kapitanysaga a nyil

Votlntarlos alapjall ] Ill.lia S \mueit most 
vegre e;{ogta es letartoztatta. K1ha1l• 

gatasa utan atadjak az ügyeszstgnck. 

A gyanus látogató. Kis Btne
ddc B.lrbala gyöngyöst.ltjani lakos, 

aKi tn ar többszörösen volt iopalot:rt bün
leLve, aprihs .lO an elote tizcn~:~y eu
ltor a Petöft Sandor ucca 32. szamú 
hazanaK nyitott kapuj•u beosont es a 

feJreeső 1\elyen elbujt. Tomrts Gyöt·gy 

zenctanar a legközelebbi rendörhöz ki

serte, ahol azzal vcdcK.cote<t, hugy egy 

fcrfi íeny~g.:tcsei e.llll ijcdt.:bcn &Zdiadt 

be az idci,cn hazba. E öeletéttridntvc, 

videkezesenek nem sok hitelt adt.1k 
a addig, amig tisltazzak a kü.önós la

'ogatas oKai, önze1ben tartjak. 

Érdekes talá;mány. Gyufa nel
kül, ciorzsölessel meggyujth tó nivart 

ts eigarrttat talalt .. k fel Ame r. ka ban a 

Pan-Ross laboratóriumb .. n. - O.yan 

anyagot állitottak elo, mely a szivar 

vary cigaretta Végere prcparalhaté Cl 

dörzsölcs segélyével meggyujihato. Az 
új anyag nitrocel"u:ozeból, falisztbö', 

kalisalétromból ali s a kesz mass:at 

v~kony rétegben egy kukcny papir·

uala~tra helyezik es az utobbi a Gio

h.ánygyarakban ktszülö szivuk•k vc· 

gtre l.:sz erősítve. 

Terjessze lapunkat. 
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•& n& 'YJDiK:I HlALAP 

Váresi hirdetések 
33!!8/k l. 1933. 

Hirdetmény 
Közhirré tesum, ho&y a váro• k•pvl

r.~ll\testliletl! 111/44 kiJY számu vtahaUroza
t<iv«J. lll• J_. et a l Orv~tly~att\~ar ts Jóváha· 
IIYOit, a v .. JIJ !iYilnO!yös~üspöki közsi!J~I föi
L~K haszonbértt ~l 1932-1933 gazdasági 
évru n évi b~r 40 s;:ázalékával csökkt!llllll, 
llli~~ut, hOiY bérrnlrsH"'htn kiz6ról~a uak 
éllOII bl!rllli< r~szesU nek, IIM:k 1933 évi sz• p
tcmlJer hó 30 ill huzon!lér fh.etut kötele-

ntts#relkuk ltralibb oly m·:-rl~kbtn Ittlek 
tle&tt, hoay ezen ldllpontban n~ayot-b b•r
hlltralékuk nlnl'sen, mint amennyit a Wl!vl 
hauonbdr kiluz. 

Ennéllowva fellllvom a blrlöket, hon 
arnennyitlen u engedélyezett r.t!rrn~raríkl.is

btn rr.'sztóOini k'vánnak, sa;át o::rdrkllkbcn a 
bé·rfiulé~i k itclezellslgeiknek t~r.:y~nek •;t(. f. 

Gyöngyös, 1933 m~rc. 31. 
Or. M<~krányi 

poii(Aflllélter 1·. 

TERJESSZE LAPUNKAT l 

Magán hirdet~és!!ak~~~ 
MAVART MENETHEND 

Gyöngyös-Dudapi!st között KÖNYVEI'I' 

6 jó t'$ olcsó munkJiról kiJlismert 

1!33 ""''''• 22 

MEGHIV AS 
Ar: 1898: XXIII. tc. ~lapján 11lakult Orsdao~ 
KöJ,enlt f-'Jidnl!vetkeLtl kl\lcllkébt tarlozt~ 

6yDngyDsi Iparosok fs &azd~k Hifll-
szlvafkBZBfB, mint az D. R H. tagja 

1g33, •vt áprlll1 hó 23 án d. u. 2 órakor, 
határoutlléptelanlltli eselt'n 1933. ivl ápri
lis hó 30-án d. u. 2 órakor a Katholiku 

Ltaénytgylet nagyiHm~ben 

rendas közgyülést 
tart, nl:'!., re a lai0k az al!pnat-ályok 37. 

§-a ütdméhen melo(hlvatnak. 
Napirend: 

l. Mu:t ~\i llzi~l•r~dmény~öl szóló jelentések 
tár;;ya'ása. 

2 Z;\r~:írnaMsnk ni!'!!:Vf,sgA!Asa fS a f'l-
lll<'llivt!ny nwgad~sa. 

3 M·:riiJL nJcúii:,!Jitása. 
4 Ti. t a ,(,,<dc:~ :~rói való rendr 11-.<als. 
5. Az il"' l:' tó~~l:' 6 •aJ•ának váiR•ztrlra. 
6 A lu: ü:.:}• lilt'·i~" t~f:Jl1 ta;;jának vála&~tása. 
7. Nwtalbnl ir•d•tvrluyok. 

GJI\uo;yt.s, 1933 máreius 31-én. 
Az iGAZGATÓSÁG. 

ápr. 10-től l u. rn irn=•krn"d·, f:tzetes ma
vert, foly. dr llnit, lank<\nyv~ t 'til 

16-25 ind. Gy!'l"lilln~. fi•tt'r érk. 19-25 . MÓCZER GYULA 

8-25 érk. Bpest Ba~oss-tér ind. 17·2~ l könyvkütó (Ko~mth Lajos· u J 1.'2) ~~ l D D E T J!: SE l NKNEK 
2S cve l.·n;Jóli<•\ •n••ller:Hil llertn- J i f' 1.::. 

:o~~;l;::~ ~3:ö~:~·Y::~o:~~st iad~~ ~ -d~~;;;~;~;~~~~~ Ai a~~~ 
Retuur jegy (érv. 48 órái~) 10·-- • CIJBJIIeJilJlBJ&!JB-!8!8;~~!~'~!] 

Csak hétköznap. D Ku~tur ftyomda mitdsr.kippfn mtt! k i cs i, 
l:iaGPJt?J~~~~~[f@ 1 ERED-

~ p~,~~~~~,.!~~~':'?" ~~ nagy fÉNYE 
IID ~~Tehát liJ Nagy magyar világfilm Ö 

[ül lTÉL A BALATON ~ LP~j~KBA;HIRDE$SEN! 
~lJ!) Dráma a halatonm• lll!ki haláuok t!lthlbf,l. Flh.·ere1:t•en ~~ A "Mátravidéki Hirlap" 

Csortos Gyula, Páger Antal, Elekes Ernő és miftdenki lapja. 
Medgyessy Maria ~IW- (·, 

a Z ·l,'f~·nf. a l s';imu 

E.: y kit.r-tl i oh:'•.: s. erc!rm 10 ;e· v nisban, 
-·-·o-- hft,.n;~ 1 • --o

~ Érdci<'ÖdtJi 'e"et u;y1no1t a sarokUzl~lhr ... 

~ Lilian Harvey föa~er,pb~n: Hans Albers l o- lévő \Vci z S:\ndor krreskt·d~o'L -- " 

.Jl Üzlttáthdye:ah. 1\ovAts Gyula r~ : 
H Fox és Magyar Világhiradók. Uzldét rná~u, I-!ÖI Hanlsz-t6r 5. IZ .• , • 

l:;.::;:FJSZ?Jr;;;e;'ISfT?··I~~~[L. il~ (Rozáry házha) helyed ilf, - Szlvts pr.: 1 

-~~~-L:~:::J!..~ .t .... ,~.J&.::z:Jir.::z::.l. _ -~ lo1:\st k~r 1\0VÁTS GYUL\ kelme festo. 

•m:ffi~m:m,:AiirnifiiBii...,.•sz•r nau a ••••••••--•-,r,9il 
HA EDDIG NEM VOL'I MEGELÉGEDVE NYOMTATVÁNYAIVAL: 

TEGYEN PRÓBARENDELÉST LAPUNK NYOMDÁJÁBAN! 

~-----;j····-l-----·-·····:···'·'··---RjlL!'![i~~Potl NyeMaMI a il;llltllr-ayoMdáiNn, üy~Agytsi.lu. NyomliaYNct6 : ~i111a Dh141 
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