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Em ericanások 
sadalomnak, de legtöbb van 
lstennek és tisztában vannak 
azzal, hogy az ifjú szivébe 

Hanyan és milyen sokan 
mosolyogtak sok évvel ez· 
elött, amikor táncos hang
versenyre szóló meghivóban, 
réci ma &Y ar nyelvezettel meg- ' 
írott irasui jelentkeztek a 
nyilvanosság elölt, hogy elsö 
alulommal forduljanak tá- · 
mogatásért a nagyközönség
hu.-

E mosolygóknak azokat
lan volt a nyelvezet, de ta
lán még inkább szakatlan 
volt az a tömörülés, amely 
a keresztény egyetemi hall
gatók tamagatását és a kiva 
lóaknak elöbbre jutasat volt 
hivatv.a anyagilag dösegileni. 
Hozza voltak ugyanis sz ok va, 
hory a szegény egye1eml hall
gato«, ha azüleik a nevelte· 
tést nem bírtak, dertkban tör
tek ketté, mert nem akadt 
senki, aki észrevette volna, 
hogy a magyar es keresztény 
tehetségek előrehaladasa nem 
a szorralom és tudás hiá
nyán, hanem az anyagi erön 
mulik. 

Ery véres haborunak, a 
hitel és vallást fenyegető vö
rös és véres áradatnak kel
lett végigsöpörni e szeren
csétlen orszagon, hogy észre 
vegyük, mikép különös fon
tossara van az ifjuság neve
lésén~k és támogatásának. A 
szomorú tapasztalatok tani
tottak meg benn ünket arn, 
hogy a társadalom az egyén 
boldoritására való e földön, 
és az ervházzal karöltve az 
em beriseg lelkiséginek a ki· 
alakilasara kell, hogy töre
kedjék. 

Most tiz esztendeje annak, 
hogy városunkban ellett vet
vc ccv kicsi mag, abból a 

célból, hogy minden arra ér- oltott vallás-erkölcsös érzés 
demes és nemes ifjút meg- és törhetetlen meggyözödés, 
menlsen a magyar élet szá- minden megnyilatkozásban 
mara, megmentse az Isten- szem elött fogja tartani a ma
nek, a Hauinak, a tár~~oada- · gyar Haza szent érdekeit. 

!omnak. ·Par hét mulva tízéves év-
Igy alakult meg és errs a fordulóra jönnek össze a he· 

célra az Emericana Gyön· lyi Convent alapítói, hogy 
gyösi Conventje. visszatekintve a multba, meg- , 

Az elvelett kicsi magból győzödidnek arról, mikép el
tíz esztendö alatt megizmo- gondolásuk és célkitüzésük 
sodott, terebelyes fa lett, mely- elerte a kivant eredmlnyt és 
nek oldalán, feifelé törekedve, a tízéves tapasztalat nyom
ott talaljuk az örök ifjusá'r dokain haladva, az elmult idő 
jelképet a repkényt, a ma- buzdító reménységeire tá
gyar ifjuságot, hogy a fa ol- maszkodva, lovabb hirdesse 
talma al•tl és segitségével az a nemes eszmét, lovabb mun
Ég felé törekedjen és ne kell- l kálkodjék a Haza érdekeit 1 

jen a földön kúsznia, l soha szem elöl nem tévesztö l 
Az Emericana munkássá- ifjusal ~lörehaladásanak l.t- l 

gában nemcsak any.agilag tá- mogatasan. , 
mogatja az arra érdemeseket, l _ A t~zéve~ évforduló nem l 
hanem feliigyel és ellenérzi unnepa cl!co, nem faklyas fel
haladásukat, fejlödésükct, er- vonulás és ünnepi szónokla
kölcsi és vallasos életüket, tok külsöségei közölt megy 
a mai idöben különös fon- végbe, hanem a lelek ünne
tossága van az ifjuság neve• pe lesz, azé a léleké, amely 
lésének. tudatában van annak, hogy 

U; t•nitások, új politikai a mai nehéz gazdasagi vi
rendszerek, új társadalmi be- szonyok mellett segitesre min- l 
rendezkedesek, az ifjuságon denült siükség van, de leg
keresztül akarnak érvénye- inkabb segitenie kell ott, a
~oülni. Érvényesülesüket ki- hol minden lépésse!, minden 
váuja az Emericana elösegi- ifju megmentésével erösiti 
teni és támogatni, de azzal a azt a védöbástyát, amely a 
fellétellel, hogy nevelésüknek ke r es z t é n v Magyarorazag 
al•pia és végső célkitüzése lennállását szolgalja. 
az Egyház, a Csotlád es a A tízéves évfordulóhoz 
tar sa d a lom szempontjaból mi csak egyet kivanunk : le 
harmónikus és megbontha- gyen Isten aidása az Emeri-l 
tatlan legyen. canások további müködésén, 

Az Emericar.a mük6dl!sét az altalo« elhintett szellem 
értékelni csak azok tudják, eredményesen kisérje utjai
akik tisztaban vannak azzal, kon azokat az ifjakat, akik 
hogy a nevelés alanya az e• az Emericanások áldasos mü
gész gyermek, hocv a gyer· ködidnek köszönhetik pá
mekkel szemben több joga 

1 
lyájuk zavartalan es sikeres 

van a szülönek, mint a tár- befejezését. 

F/1LÓC
DERES 

9542/ki. 1932 
Erre a számra mindt·nki, -

de legfőképpen az érdekeltek -
rá fognak Osmtrni. 

Egy tervezt:t voll l 
Csak a szám maradt IJ.I.'K 

belöle l! 
Félr~ ldl téve, indo~o::h.:val, 

részlelei~el, számával egyült. 
Már a por is belep e. 
Pedig kár volt el(é&zen ~. e~ 

gészhen ft'lretenni, merl sok-sok, 
nagyon sok j ó és é l e l r e való 
&ondotal volt benne. 

M~K és Ic lehetdt volnil a 
:;alidnl{okal operálni és a j ó l 

me~: \'<•1(\>itanl. 
A fenti vezérslám alatt - ha 

vala i i nem tudná - Mátrajared 
fejlesztése és rendészele volt le· 
f~kttlve, targyalá•i a l a p u l el
készítve. 

~~ keresse senki, mi sem té
rilnk rá vissza, ho11y mi:y l.örü.
mények, adotlságok és hangúla• 
tok mialt lették irattárba. 

De ott van l l 
Fel scm támasdhaló, me rt 

szerzöje leljt:sen ~ isszavonu :t. 
Hát mosl rni, az.on gondolko

zunk: olyan iól meay-e surunk, 
hogy bármilyen krvet, - annak 
minden részletét - minden to
vábbi nélkül fdreteg) ünk, irallárba 
csapjunk? 

Nem gondolnánk l 
Ha Mátrafüred fcjlesztés~ről 

van szó, mindcn szónak, miud. n 
gondotalnak terel kell engedni, 
mer1 lehel, hogy ami IDJ rossz
nak, ryengének látszik - évek 
mullán hozza gyümölcseit. 

A benyUJit.lt - szóval meg
rendell - tervezel V. 44. száma 
alatt egy szó van : Parkirozds 

Ne tessék sietni az ellent
mondássalll 

Mi •em ÚllY gundoljuk, hu11y: 
Margllszigctet, Várkutel varáz~ul· 
janak az Odüllötelepre - \ally 
abból. 

Nemi 
De tessék megné1.nl a Tald

lókháza ulán elhuzódó jobbuldall 
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h epe· hu páli Erdlll.rlásl. -:- A meg-~ 
tekintés után mmdenkl, mé& a 
feJlesdés közOmhösei ls annak 
adnak igazat, ki azt mondja: ol
caó napnám mellell, kevés Ida-· 
dAssal meg lehet csinálni. 

Nemcsok lehet - kell la l l 
Et a fllutvonal már kiépDII, 

mA, a fenylik fs ilOiletve ..•.. 
ugy .ne tudJa a jobb - bon 
már kész a bal•? l ·-.. 

Amint egy részen az épitkezé
sek befejezést nyertek, az utvonal 
mdr kész - utánna nyomban és 
azonnal legyen meg a leljes ren
dezel l 

.Lassan jutunk menzire. • 

Biztosak vatyunk benne, hogy 
a félretett javaslat is l 11 y l gem
doita a .parku•zást•. 

Jól gundolta ! l 

Hangversany 
E megszokoll és jelentőségnél

küli eim möl(ölll egy komoly és 
f1gyl'lemremélló eseményről kivá
nunk beszámolni. 

A magyar dal, a magyar ének 
fülbemástó z:enazetességével meg
hóditolla az egész világol, a ma
gyar dalnak édes-bús hangja mel
lell már sokszor lelkesedlek szá
zan és ezren, nemcsak akkor, a
mikor ü.mepeltDnk, hanem akkor 
is, amikor fiaink a harckrekre 
mcneteltek, a magyar dal sokszor 
feledtelle már velünk a bút és a 
bánatot. 

A magyar nótának, a magyar 
daln<>k müvelöi és továtlble)iesz
töi k ulturtevékenységet feJlenek 
ki, mu:Jká)ok a magyar névntk 
szeretnek birt, nevet és dicsősé
Kel. Mindazok, akik uallal a)kU- l 
kon szolgálják u lsten dicsősé
gét és elömozd1tják a magyarslia 
h1rnevét, megbecsülésre érdeme
sek, mert nem önmaguknak, ha
lltlll a köwek dolgoznak. 

AL Iparosok Dalköre Ilyen 
kulturkvékenységel fejl ki váro
sunkban. Munkás&águk annál na
I!Yoho ülék a közre nézve, mert 
Cll) u er ü ipari eszközt forgató tá
hur tömörült a magyar dal ter
J~szt~sére, müvelésére és &Zépsé
lo:' inek fenntartására. KOIOnOsen 
értékes ez a munkásdg és t!l
rekvo!s ma, amikor a I.Diföldi, 
füle:nknek IJegen négerzene las
san, de következetesen kiszoritanl 
töre~s1ik a magyar cigányzenét, 
mely törekvéssel szemben beve
hetwtlen őrtoronyként fognak ál
lani a ma~tyar dalegyletek. 

A Gyöngyösi Iparosok Dal
körén~k fejlödése magas ivben 
111ent li\lldé, 111trl minden laJ{ja, 
Kőrösy j:ínos k•rna!((llyal az élén, 
át van ho~tva attól a 11emes fela
dattól, amely a magyar dal Sl.ép
ségeinek értékes továbbadásában 
és fenntartásában kulturmlsszlót 

Jele :JI. 
jubiláris X. dalestélyDk ezt a 

nemes eszmél van hivatva me&
valósitani, hOI!Y tanujeiét ad,ák 
ti nem lankadó szorgalmuknak 
és igyeke1e1üknek. 

••• 
Gyon 11yös társadalmát nem 

kell kOlOn figyelmelletnl, ha nem-
1eu és klturális törekvés láliiOia• 
tásáról van szó, hogy mi moal 

mérls kOlOn kérjOk május 21-iki 
szereplésDkhöz a megkülönbözte
tett áldozatos támogatást, annak 
oka az, hogy a Dalkör vidéki 
\"ersenyekre csak akkor tud ered· 
ményesen jelentkezni, ha felsze· 
relése hiánytalan, anyagi ertje 
pedig meg fog erősödni. 

••• 
A Dalkör közrebocsá;tolt mA· 

sorát ar. alábbiakban közöljDk, ki
egészitjük azonban azzal, hogy 
szerepeini fog még K1 bor Antal 
egri tanitóképezdei ·zenetanár, aki 
zongoraszámmal éa magyar nó
tákkal fogja a jól összeállituli mü
sur éli~ .. .:t l!lllelnl. 

l. Kéler: V1gjátck nyitány. Ve
zényd T <.~mits üyörjly, karnagy. 

2. Ünnepi beszéd, Mond,ja Ko-
vács Ü) u la, a Dalkör elnöke. l 

3 Stark H. Huszár induló. É· 
nekli a Dalkör. 

4. a) Kacsóh Pongrác dr.: Rá
kóczi megtérése, b) Chopin H 
mol kerinJiÖ, c) C.:hopln A dur 
polonalse. Elöaája Páczay Jánoli 
zeneakadémié.i hallgató. 

5. Straus1 J.: Kék Duna ke
ringő. Énekli a Dall.ör, zongorán 
kisér Havas J:.leu1ír .nérnök. 

6. Népdalok. Énekli Berger 
józsef okl. kántor. - SzDnet. 

7. Dr. Járos•y J. : Esküvő, A 
galambom megi&érte. ~nekli Mar
ko József kántortanltó. 

8. Vigjéték l felvoná11ban. Elő
adták : Galambos Sándor, Csende 
Guutév, PopelJár Béla, s,alay 
l111re, Kocsis Dezső, Lukácsné 
Nagy Rózsika, Bognár Mihály. 

9. Népdalok. Énekli Benki! Já-~ 
nos, zongorán kisér Gandi Kató. 

10. Verdi G.: Banditák bor- l 
dala Énekl a Dölkör. 

1 

ll. Mozart : Barábág. Handel · 
Gy. f,-, : J~!r édes szabad~oág. -
Énekli Király Jáno. és Boda La
jos, zongorán kL ér G .n d i Kató. 

12 Méder : Népdal egyvelfg. 
Énekli a Dalkör. 

13. Záróbeszéd Mondfl Nagy 
Ferenc Dgyv. elnök. 

1•. Pikéthy: Fohász. Eneklia 
Dalkör. - Reneiig ténc:. 

•l .......... 
T arjassza lapunkat! i 

VÁRMEGYEI ÉS VÁROSI 

HIREK 
KGzszem1tn a vélasztólnév

J•IY•6k. A mult évben nagy port 
vert fel, hogy sokan kimaradtak 
a választól névjegyzékekbl!l. Most 
van közszemlére kitéve az ország
g~ Illési képviselöválasztásra jogo
sultak névjegyzéke. Érd~ke min
den választásra jogosult polgár
nak, hogy meggyőzödjék arról, 
fel van-e véve a listába. E hó 
végéig lehet felszólalásokat be
adni, majd pedig junius 14 ig 
észrevételeket tenni. 

A tDd6gondozó. A Kállay 
Zoltán utcában felállitott városi 
tüdőgondozó Intézel létesitéséhez 
a ma már megszünt népjóléli mi
nisztérium 20.000 pengő hozzá
járulást adott. Most a beiDt~yml
nisztérlum, ahvvá a népjólétil be- . 
olvasztották, érdeklöd1k a tüdő-~ 
gondozó mihen állása iránt az 
adott segély fel nasználásával kap. 
csolatban. 

A Nagypatak tovébbl sza
bélyozésa veszélyben. Az 1917 
évi nagy ttlz után Gyönj!yös vá
ros szabályozá~a s ujra lelépitése 
érdekében alkotoll törvéuy a 
Nagypahk medrének szabályozá
sát és kiépitését a kormány kö
telességévé tett~. Több mir.t ,10 
év'i huzavona után végre rászánta 
magát az illetékes ható~ág és 
200.000 pengő Ilsszeg erejeig IL 

elmult években a p~tak egyr .. szél 
áthdyetle és medrét kövel kibur
koltatta. A munk1latokat érpen a 
város közepén folytatni kellett 
volna északi irányban, azonban 
az érdekelt minisztérium most et
től huzódozik s elutasilolla a vá
rost ebbell kérelméveL A polgár
mester ujabb felterjesztést intézett 
a kormáoyhoz és kéri az állam 
tOrvényes kötelezelt~Ségét képezi!, 
még szOkséges mintegy 220.000 
peogl! utalváuyozbát és abból a 
félbenmaradt munkálatok folyta
tását, Inaéges munkaerök lgény
bevételével. 

A mitrafDredl posta. Mát
rafOreden a ayári idényre Jétesi
tell postahivatal junius l·ével 
mtgnyilik, an.e:y a gylln"yö~i 

postahivatallal van közvetlen öu
szekötlelé!iben. 

TGmGrDinek a ·lyDmftlcs
termel6k. A GyDmOJc&t•rnJelök 
Országos EgyesDietén:k Heves
megrel Flókja, hory mlnél ertd
ményesebb mDködést fejthesstil 
kl a gyümölcstermelés és ki~ite.l 

s állaláhan az értékesilés ér de
kében, erősen szervezkedik s tag
dijgytljtéssel Iparkodik tömöriteni 
a gyümölcstermelll gazdákat, 

.... ·=============== .. •• 

Jamhorae hírek 
A c~~rkéufeladatok Csoport· 

ja 13-án és 14 ·tn tartot: a önz e
jövetel~! a Cserkészpark ban, vittz 
Faragó Ede csoportvezető veze
tésével. A megbeuéltaeken a tá
bori elöktuittsck ts tábori jutal
mazásolt míktnljtvel fo&'lalko~tak. .... 

Megint utlhámoskodoak a 
Jamborce nevében l Diószeghy 
nevü szélhán..os T~·eki Pál gróf 
hamilitott aláirásával ellatolt ha
mis megbízólevt!lel gvüjt r;:serk~u 
r;:elokra, állitólag mínt t:serkesz 
feld c ri tó. Atadand ó a legköze'cbbi 
rcndörnck. -.. 

A cserkészfeladatok t:soport-
jának a rendezistben orsaágos 
riadó lesz. A junius 4-én tcrve
Jett }amborce ca riadónap elma
rad, helyelle juníus köuptn tar
tanak másikat. Az idOpontot nem 
jelölték meg, hogy Igazi riadtnap 
lerven. A riadónap alkalmaval 
ösucs cserkéncsapatok felvonu
lásokat tartanak, nagy demoos
trációkd, ugyanekkor jelennek 
meg a külföldön már ismert Jam
bore-plakátok is. Aa ösun csa
patok rádíóktscültsiaben vArialt 
a riadójel et, mclyet rröf T •leki 
Pál táborparanc•nolt for leadni. .... 

A ll!rürvi hivatal a cserktu
repül6kne!: adományozott egy 
Professor typusu, Dagy teljecit
ml!nyü vitorlázó rcpül6ripct, a
melynek a bcrrpülese most tör
ténik. A gép neve "Székesfchtr
v.lr". Ett a gépet fo~:já/:: motor
vontasásos repülésre felhasználni 
a Jamboreen. - A ,,Karakán'• 
nevü vitorlá~órepüf6rtp építése la 
a •ige felé közelcdik. A Jam
borce alkalmaval u leaa aa crvik 
nrscnyrepül6rtp. .... 

etterml tervpélyézat. Parád-l 
fOrdlio emelendll új étterem épü-~ 
let vézlatt rvelre orsz-égos terv
pályázatot hirdet a Nemzeti Köz
mOvell!désl Alapll\ány. A részle· 
tes tervezési programmo! a ke
reskedelmi mlnlsztérlum IV fa. ma
gasérltésl szakosztálya adja kl. 
É pl tési m !rnOkök és okleveles 
mérnOkOk pályáthatnak. A határ
Idll 1933. junlus hó 28. Pélya
dljak : kllencll.áz, hatszáz és né~ y
száz penaG. 

Május l-vel k~tzd6clött mcr a 
kilcnccdi'c. vitoliázó rrpül6tanfo. 
lyam, anely julius l-ir for tar· 
ta.nl. Eayuttal u aa utolsó tan
folyam a Jamberec elölt. Juliua 
1-161 kezdve Icu cay háromhelu 
el6kiuit6 tábor, mcly alatt a 
Jamborura való vl!glcgn c16ké
uüluek történnek mtg. 
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TANÜOY, 
NÉPNEVELÉS 

A .Hiszekeu• jublle11ma. 
A .Magyar hiszekegy• orazágoa 
ünnepl bizottdga körlevt!llel for• 
dult a városokhoz és köneaek· 
hez, ho11y a nemzet vérébe átment 
hitvallás szerzt5je : Papp Váry 
Elemérné hatáfának "évf<lrdulója 
alkalmából hazafias kegy t leli em
lékllnoepélyttartson. Hazánk meg· 
csonkltollsállábao minden haza· 
fias lionepi atkalommal ezen lmá· 
val IJkUok~.oo rem~nykedllnk a 
jobb JövOben : .M .. Kyarország 
feltá.uadásában"; mé.tokepen em
lékez. Unk me11 tehát a nemzeti 
hiszekeillYei aapcsolat~.oa; éviord u
lóról. 

Slketa6m6k felv6tcl•· A sl
ketnémák hevea.vármeJiyei áJI. s. 
Intézele Egerbea a következO tan· 
évre tOb b oly 6 -l O e ves IlY l! r· 
meket vesz f.:l, aki a siketsé11en 
a az ebből fo.yó némasá11on kl· 
vOl más (te>li vagy sze.lemi) fo
gyatkozástJan nem szenved. A ld
vétel iránti kérvényt k tU•iius 15-.g 
kllldendők be. Tá,ckoztatast és 
fdvétell nyomtatványokat kész
aéggel küld az Intézd igazg.tú
sága. ........................ 

SPORT 
Labdaru~ó mérkozések 

Mu!t vasárnap a GyKSE u 
egri Dobó footballcsapattat Ját
szotta bajnoki mérközéstt illhon 
aaját pályáJán, A v.:Jetl n Hl ti· 
zenegyes rú11ást juttatott a helyi 
csapatnak, amelyek siker ü:t~k. 
Ezekkel a mérkl5zés 3 :3 artany
ban eidOntellenDI végződO;t. 

Annál szerencsétlenebbOI vég
zOdOtt mblk caapatunk mérkl5zé
se Egerben a MtSÉ·vel. Erre a 
meccsre pedi( a GyAK-ot nagy 
érdektl5dés éa bizakudás kiaérte. 
IIIBL, ho&y a gyOnJ1yösl caapat
nak a bajnobá11ra aspiráló erőa 
rivállli csapattal kellett megkllz
d~ni, mégpedig satát otthouában, 
Egerben. Tudjlik natt~yon Jól, hogy 
u a kOrU~mény a venllé~&csapatra 
nézve mindig há.rányos azokolt 
lenni. A n~m várt vereséget mégis 
annak tudja be a GyAK·hoz kO· 
zelálló spgrlkOzOn&é~& tutnyomó 
réue, hogy a csapat ne:m volt 
helyesen felállltva, a csapaibe be 
ne111 állltott, nagy rutinnnal biró 
Játckosok helyét a kezdl5 fiatalok 
oem tudták kellően betOitenl, a 
Igy a nagy remények kOzt Indult 
ceoterc•atár, a Gyak ~ játékosa 
sem birt érvényesülni. A bajnuk
ságot eldöntő ezen· fontos mér
kl5zé~rll az évek óta kipróbált, 
tekntk.ival és taktikával biró lá· 
ték o: okat kellell volna a kllzde• 
lembe bocsájtani a akkor nem 

-· 
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lett volna az eredmény a gyOn
gyOsiekre nézve oly leaujtó, 2: O 
a MESE javára. 

Holnap. a GyAK pályán a hat
vani HYSE-val luz. bajnoklmér· 
kl5zéa. NézzUk meg a mérkl5dst, 
a gyOngyOsiek Itthon tudnak ját-
azanl. · .... 
A inátraJ utak 

új szinjelzései 
A m~tral utak jelz~se meake:r.

dőiiott.. A1. eddig megáll·apitott 
jelzéseket közöljlik azzal, hogy 
még e hó folyamán a. jelzér.ek 
minden útra meMállapltatnak. 

Mátrafllred· Rákóczi forrás -
(..\\uzatán kt!reliZIIII)-Hanák kllátó 
-Szaoatórium-Matraháza- Hi• 
das-SJmbokor-Kékeli f~hér ala
pon sárga. 

Mátrafllred- Kallók vOlgye
Gyökeres forrás-Szanatórium! el
ágazáa-Mátraháza fehér alapon 
piros. 

Mátraszanató1rumi elágazás
Méneu:sapás-Jávoros ft hér ala
pon piros kernzt. 

Mátr.,füred- Csatorna,Oigy
j,tvoros febér ala,.on kék hárllm
uög. 

Mátrafllred- Vite&ke;ző-Vá
lyuskút-Kékea- Saskl5- Pclfád
fllrdO-(RóL&ISLálláson kere&LIUI) 
fehér alapon zöld. 

Mátrafüred- Barátrét- Klskő 

-Kék~s-P.sztrángostó · ParA..tf. 
fehér alapon piros. 

Galyai elágaz.ás (17 km.)
Mátraháza -Kékes- Saskő- Si· 
sok fehér alapon kék. 

Gyökeres- Hanák kitától el
ágazás fehér alapon saraa kOr. 

Vályuskut-Kiskő teher alapon 
zO!d kereszt. 

1933/3700 vghl, IZo 

Árverési hirdetmény 
D.-. Párkány Prlgyrs Ogyvéd l 

4ttal képviaett Laboratórium Vé-~ 
döoltóanyag Term. Rt. javára 4200 
P t15ke és töob követelés Járulé· 
kai erejéiK a kir. KYöngyösi járás· 
biróság 1932 évi Pk. 13585 sz. 
végzésével elrendelt klelé11itésl 
végrehajtás folytán VéJirehajtásl 
szenvedl5tl51 1932 évi auwusztus 
hó 25·én lefoglalt 520 P-re be· 
csll.t Ingóságokra a fenti kir. já
rást:.lróság fenti számu végzésé
vel at árverés elrendeltetvén, a 
foglalási jkvbl51 ki nom tDnl5 más 
foalallatók javára ls, az árverl!• 
megtartását elrendelem, de csak 
arra az esetre, ha klelégltési jo
guk ma ls l~nnáll és ha ellenDk 
halasztó hatily6 lllénykereset fo· 
lyamatbao nlnas, - vlgrehajtást 
s:r.envedl5 lakbán : Karácsondon 
a S:r.éplakl malom udvarán leeodO 
megtartására határldl501 

lg.JJ. évi május hó 27 nap • 

UJDONSÁGOK 
Hah\lozás 

M~ly rbzv~ttcl közöljü.r, 
hon Michclstadtcr P~tcr v.t
rosi ellenOrt sulyos csapas 
irte. Edcsanyja hosszas szen-

vedis után elhunyt. 
nos rbzvet mellctt 
ki utolsó utjára • 

-o-

Altalá
kis6rtck 

Meehivó 
A Gyöncvösi Kaszinó E· 

rvesülct f. hi majus hó 28 án 
d. e. fél 12 •rakor a Kaszinó 
helyiségiben tartandó köz

gyülésere a t. ta&okat tiszte· 

lettel meghívja az Elnöksét• 
Tárgysorozat : 1932. évi 

számadás, 1933. évi költség

vetés, lisztujitás, farok indit
vanyai. 

--------
A vizgyüjtö halottja 

A mult év december havá
ban a Domoszló melletti Kal
mán-féle szöl15telep vizgyüjtö 
medencéjébe Borbély József 
fiatal szölömunkas bclcfult. 
A cementmedencében csak 
120 cm jéghider viz volt és 
irv Borbtly halalat nem is 
gyors fu ladas, hanem az éle• 
téért folytatott végkimerülés 
okozta. Major Györgyné a 

nyomozás során elöamerte, 
hogy a medencét nem takarta 
le, és a nála látogatóban volt 
Borbclyt sem figyelmeztette 
a medencére. Emberölés vét
sé&e miall tartott fötárgyala• 
son Major Györgyné beisme
rl5 vallomását visszavonta, 

itY a biróság a bizonyitás 
kiegészitéset rrndelte el. .... 

--------

Megindul a MÁV AS 
Lapunk zártakor tette köz-~ vasárnaptól kezdve megindit

zé a Matrafüredi Vasut veze- ja a járatokat. Öt darabból 
!ösége l hirdrtményt, hogy álló tömb jegy ára 3 P 40 f. 

-----~-~--

Mentés 
Pongrácz Jakab 43 éves 

bányászhoz hivták csütörtö· 
kön mcntöinkc•. Bal alsó 
lábszárán nagy nyilott seb 

tátongott, amely egy régeb
ben elszenvedett szurasból 
eredt. A helybe:i Közkórhaz
ba szallitották. 

---~---------

Országzászló 
A Hanisz Imre téren fel· 

állilandó Országzaszló iránti 
mozgalom az erész városban 
megértö támogatáara talaJt. i 

A szükslges költsérek elő· '1 

teremtbérc meginditott gyüj· 

tés kellő eredménnyel fog 
vtgzödni, mert nincs senki, 
aki a nemes és hazafias ctlra 
ne áldozna. A város vasar
napi közgyülésén foglalko2.ik 
a zászló fclallit.isának ügyével. 

Emléknap 
Vezetőhelyen foglalkozunk l rendjének megallapitsásaval 

az Emericana közcl&ö ~vfor- most foglalkozik SUIJer Kal
dulójaval. Az ünnepély sor- mán prior. 

jának d~lutánl 3 (h áron ) órája 
ID&etlk kl, am1kor a biróilag le
lo111alt butorul<, 1 caépll511ekrény, 
l lahenger, J ara1ó11ép, stb. •tb, 
1 egyéb Inaóságokat a legtObbet 
lgérl5nek készpénzfizetés mellell, l 
a becsárnak kétharmadáért ello
aom adni még akkor 11, ha be· 

'•. 

..... 
jelentő fél a helyszlnen nem je
lenne meg, ha c~ak ellenkező ki
vindgot irásban nem nyildnit. 

Gyöngy•~•. 1933 május 10-én. 
Ocskay 

kir bir. véwrehajtó, 

Pfzessen eltJ lapunkra l 

.'fl • 
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.COOl/kl. 1933. 

Hirdetmény Városi birdatasak 
i 

3736/ki. 1933. l A közszemlére kltett laJstromot bbk 
Tárgy : M. kir. PöldmlveltiDiyi megtekintheti és a mbok adójára vonatkozó 
Ml•· rendelete a nerbiGvis irtása irásbell ész.revételelt, 1 lajstrom kGzszemlére 
tárayállan. tételének utolaó napját kGvetll 15 napon be· 

A m. kir. FGidmDveh!sDtnl Mlnlaz!er 
rendelete a szárazabb ldftjárás bdlltAval u
del tDzek mégakadályozása tárjyállail · A& 
erdei tazek keletkezésének lehe1ft megaka· 
d.tlyodsa érdekében az erdlik kGzelében va
ló tozelésl a kGvet:Cezllkben nabályozzuk: Hirdetmény 

A m. kir. Pöldmlvehlt.Dgyl Mlnlszter Úr 
11300,1193J VII. sz. kOrrendelete alapján ezen
nel kOzhlrr• teszem, hogy a mezllgazdaaág
r61 és a mezllrentlör&élrOI szóló 1694 évi 
XII. tc. !ll szakaaza azerlnt mlnden birtokos 
kltelea bh toka egész ternietén a szerbtövlat 
v1rá1zása el6tt Irtani. Ugyanezen torvény 52 
§-a szerlnt lz alak mentén, valamint az ut· 
111st~n ugyanezen kOtelezettséget az utfenn· 
tartó hatóság kltteles teljesiteni. 

P~lhlvom ennélfogva a véros közigaz
tatáll ternietén fekvll in~tatlantulajdonosokat, 
hogy fenti tGrvéoyen alapuló kOtelezetlségel
ket annál la inkább teljesltsék, mert szerve
inl; utján az Irtdat ellenőr izleln l fo11om és a 
mulasztók elleo az 18g4 évf XII. tc 25 §· 
nak k) ponlia értelmében a kihágás! eljárást 
folyamatba teszem s ;• zonfelOl költségnkre az 
irtist a községi elllljáróság fvgja elvégezni. 

A hegyközségi elnököt, a herybirákat 
ezuton is ft=lhivom, hogy a szerbtGvil lrtá
~ára a hegykGzst!gi tagok Ugyelmét hivják 
fd s akik az irtist foganatoo;ilanl elmulaszt
ják, azok neveit, a kihágisi eljárás megin
d.t/Isa végett, a rendészeti hivatalhol jelentsék. 

Gyongyos, 1933 Aprilis 18. 
OROSZ 

polgármester h. 

4403/ki. 1933 

Hirdetmény 
Ezennel kOzhlrré teszem, hogy a váro~ 

UpviselötestDiele III/47. kgy, 12808/kl. 1932 
11. vél!thatározatával, me yet Hevtts vármegye 
törvényhatósálll bfzottsá~ea ls jóváhagyott, a 

· város által bérbea•lott PUspGkire járó, közép
dülö, izraelita temetöre járó és országút for
Kórész dülökben lévő u. n. belhatári részek 
hazonht!lét az 1932/33. gazdasági év tarta
mára az é' i bér .CO százalékával csGkken· 
tette mlndazokkal a bérilikkel szemben, akik 
hastonbérfizetési kötele:ettségUknek legalább 
oly mérvben tesznek eleget, hegy 1933. szept. 
hó 30· án leKfeljebb félévi hlSzonbérrel vaa
nak hAtralékban. 

Ezért nyll•:ánosan Mhivom ls figyel
meztetern a bérlőket, hogy bérfizetési kOte
le.ellsP~tllknek at t löhb ismertdell mérvl'en 
és idöl:>~n annál is inkáhb tegyenek elel!el, 
me rt ellenkl'zll ~selb~n az engedélyeze t bér
m~rséklésben résztsülni nem f.Jilnak. 

Oyongyos, 1933 áprili• 18. 

3-50/1933. 
303J/uv. 1933. 

OROSZ 
pulgárrnestl'r h. 

Hirdetmény 
Oyön1y6s meayel város 1933 •vl ú, 

kivPté•ll álhl6nos adó kivetési laJstroma 
1933 évi május hó 15-töl 1933 évi május 
bó 31 napjáll kö. szemlére kitétetik. 

IUl a gyöngyösi m. kir. adóhivatalnil be
nyujthatja. 

OyöngyGs, 

•-10/1933. 
306 lfuv. Ut33. 

1933 málus 9 
BARISK.\ ak. 

m kir. állampénzriri ~3-
tanácsos hiv. f6nok. 

Hirdetmény 
Oyonryös m~gyel véros 193; évi uj 

kiveté· O iövttdelem-vagyonadó kivetési lajst• 
rom 1933 évi május hó 15 napjától 1933 
•vi május hó 31 napjáig 15 napl közszem
lére kitétetik. 

A kö, szemlére télthinek utolsó napjál 
kövelO 15 napon belOI a gyöngyOst m. kir. 
adóhlv11talnál benyuitbaiJa. 

Gyöngyös, 1933 május 10. 
8.\RISKA sk. 

m. kir. áll. pénztári fö
tanác~os hiv. f611. 

KULTURNYOMDA 
szép és izléses 

nyomtatványo'< le~tolcsóbb 
beszerzési helye 

l. Az erdll kGzeléllen, az rrdllk kGzé. 
ékelt tisztásokon mlndennemD tnzelés csak. 
az illetékes kGzségl elllljáródgoktól elllze-. 
lesen kik4rendll irásbell éngedély mellelt fo
ganatoshbató, ezen en~>• lély az Illetékes u~ . 
rada mi erdllhlvatalok mPgballgatbhal
adandó kl. 

2. Tart~s szárazság fos azrlrs idlljárés 
alkalmával feni emlitett terDietekre nem ad-, 
ható aenklnek tUzelésl engedély, s az eset
leg már adott engedély is érvényét ves~ ti,, 
ha ldökGzben száraz, neles idlljárb áll Ile. 

3. A lUzrakásnál nagy gondot forditani 
arra, hoo~y a lUzhely köVI~kkel vaa,y övvel 
véttrssék körnl. amel)rlll mlnden IUzetfogó 
anyaget el krll lakaritani és hogy a tb igy 
se maradjon feiUJI'yelet né lk Ul. 

4 •. ~z erdötörvény 114 §-át az erdö
liri és erc111:iuti személyzetnek, minden ic1e
JI'Pnnel s1ernben, J.lvétel néiJ.UI alkalmaznia 
kell 1 thhez képest az erdlikbill minden lde
g~nt ki kell utasitani, akit a kijelölt turista 
erdei és közutakon klvUI találnak. 

Gyöngyös, Aprilis 25. 
OROSZ ERNÓ 
polgárme~ter h. 

-------------------------------------------------Vasuti menetrend 
~rvényes 1933 méjus 15 t61 
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ÉRKEZÉS GYÖNGYÖSRE 

Bpest keleti 
VámosgyOrk 

Miskolc azpu. 
Eger 
V Amouyork 

VárnOSJI'yörit 
Gyönl(yGs 

Vekony vonallal aláhuzott Hatvan-E"rr közJtt kl\zlekedfil, 
V.•~tall vo11all d alá'•uzoll gyorsvon o~!. *Hctlászaranyoson nem áll meg. 

Nyomatott a Kultur·nyomdában, Gyöngyöson. Nyomdavezelll: Sima Dávid 
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