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T6rsldllmi, szápirodalmi, taaOgy-n!pnaualísi, iparDgJi is gazdasagi hatllep. -- lagjalanlk miodan hítan. szombatDII 

Szerkeszt6s6c6s kiadóhivatal: 
Gy6ntyóa, W &cbott Sándor-utca 
JI, l&&m, hová a lap uellemi ré-~ l a&c!re vonatkozó lulalcményck, clö-

~téack,hlrdetéai dijak küldcnclók 

e KAPHATO MINDEN DOHÁNYTÓZSDÉBEN ~- ~· * 4e * El6flzet6sl 6rak: 
Eeáa évre 8•- pe11eó, félc!vrc 4.•-

FELELÖS SZERKESZTÖ ÉS KIADÓ : pcneö. E~rves szám ára 16 fíllc!r. 
Hireletési dijak clórc fizetcndók. l 

DR. KOSSA LAJOS ÜGYVÉD - Nvllttér soronkint J·- peneó -
Ujabb rajok 
P.ir hét mulva a középiskolák 

szaroyukra boc:sájtják azokat a növen
dékelrct, kik évek küzdclmci után cl
jutottak odáic, hocy naint jrctt ifjak, 
:tilépv•n 82. életbe, pályát valasszaD lk 
macuknak, hon ccy ujabb tudomány
arnak nekifeküJvc, mecélhetésOknek 
alapjait merszerezzék. 

Par hét mulva a lr:ödpiskolák 
ujabb rajokat boc:sájtanak útra, sU& 
és száz ifjunak adják kczOkbe az áett
ú&i bi&onyitványr. 

A sok küzdelem és az utolsó he
tek "drukk"-jai után, boldoran szo
ritja szlvéhez az •rctt ifjú azorcalmá
nak és kllarl'sának írott tanúbizony
sacat, elfclrjti pillanatok alatt az atélt 
küzdclmet, .szeme elölt rózaaszint tilt 
u egész vilae, m1rt: övé az ertsz 
VÍIAC• 

Az arcódó szülök pilianatok alatt 
felejtik el a landíjfizetés nchcz, Jertöbb
ször az u1olsó filléUöl való clvalasnak 
kínos eseményeit, boldog szülöi szem
me! simocatjak lekintetükkel immar 
"érett" cycrmeküket. Szül6 és &Yer
mck boldoran tervez,clih. a jövöt. 

Ez az öróm •s boldocur nem 
sokair tart. 

Az örömbe kcserü {jrömc:sepp vc
ey üt, mcrt a bizonyitvany boidor né
zc,ctesc kezben Sl.ÜIÖnck es cyermek• 
nek cryarant eszebe villan a na,y 
kérelés : mit most ? 

A palyavalasztás neh•z gondjai 
mcllé felsorakozik a továbbtanulás 
anyagi nchczségci, vary az elhelyez
kedcs azonnali lchctöségénck színte 
elháríthatatlan akadálya. 

Nem Jut eszebe scm a szülönelr, 
sem a &vermcknek, hogy az ertékes 
bizonyitvánnyal zsebében nem mulha
tatlanul kell lovabb tanulni, nem jut 
eszökbe, hocy a maryar föld, annak 
örök ereje, diploma nélkül is ad mcr· 
élhetési annak, aki hozzá fordul. -
Szülö cs rf.;rmck a lovabbtanulás le
hetlliségcit latolcatja, va&Y hadiszemlét 

tart a befolyásos ismerösök felett, ki "Soha nem fogunk a magyar vérnek 
tudná lenyorsabban megoldani az b szivnek idetten eszme növeudékei 
azonnali elhelyezkedés lehetősérét? lenni"! 

Ugy a tervezgetés, mint a sereg- Az élet további küzdelme próbár·& 
szemle, rcmér.ytclennck látszik és im-) teszi majd erejöket, ellenallo képessé
már értéktelennek: a nehezen meg- . güket, de lebegjen szem ük előtt az ezer
IZcrzett bizonyítvány. j éves Honnak történelmi hivatása, mcly-

Pedig szülö es gyermek együtt és 'i nek fenntartására ök is teremtve lettek, 
külön il tévedéiben Vaft l A feltámadas utja mcrnyilík Ha-

Igaz és kétségtelen, hogy nehiz : zank szamára, Jó rcméoystrrel tekint
az elhelyezkedés, de sohasem feledjék hetünk a jöv6 elé, a& új rajok mun
el azt, hogy a mai macyar nehéz hely- kajának: (Yümölc:sét mar ök fogj&k 
zet és élet c:sak átmeneti, eljön az idő, élvezni. 
mcrt cl kell jönnie, amikor felvirrad liátrln clörc ll 
nekünk is. 

Érdekes és 6rtékes statintikai 
aclatolr bi,onyilfák, hon a kilönbözö 
lskolakban, "21 töl kezdve c:sökkcnél 
állott be, ez pedig éreztetni fo&i• ha
tásat az egész vonalon, ncmc:sak a tu
domanyos pályán, hanem má!.laol is. 

H. ma - idei& órair - rondot 
okoz is a p >ly a választás h az elhe
lyezkedés lehetö•érc, a ha boru cmber
vesztrségtnck hczagai, a most serdült 
és lovabb tanulni akaró iliakra nézve 
feltétlrnül be loki• állitani a& előnyö
sebb és kedvezöbb clhclyezkedési le
hctöscget. 

~ most kibocsájtott rajok lehat 
. ne essenek kétségbe. Higyjenek h 
bizzanak abba az óseröbe, amely egy 
ezredéven át leküzdölt tat.trpusztitast 
él lörökdu'ast, belviszályt és ruda
sári vafsárot. A most rcánkkinysze
rílctt helyzet és vilacrazdasagi b&lszc
rencse, lehet még rövid ideic nehéz 
is kellemetlen, dc a magyar élniaka
rás, a magyar föl éltelő crrje, a nem 
csüggetlö marvar lélekkel egybeforrva 
elhozza azt az idöt, amikor mindcnki 
boldorul e hazan. 

Ezek az új rafok vinék maguk· 
kal az "ctbe az isko'aban elsafátilott 
buzgó hitet, meralkuvast nem ismer6 
maeyar érzisöket és a&t a keminy 
elszántságot, hocy mecszcrzctt tudásu
kat tovább fejlesztik, d c a m a 1 y a r 
Haza fav•ra.· 

Elhanva az lakola küsz6b~t. te
lJenek e&Y na ey él a&cnt foradást: 

Ff\LÓCDERES 
Nem tériink el a rondolattól, mert ma 

nincsen fontosabb és ".ny•·aesebb Ogy, mint 
MátrafOred és az azzal kepesolatos iJewen
forgalom. 

Nem nagy a távolda a város ~~ az 
UJUlötelep között, mindössze 7 (h~l) kilo
méter, - - de annak, aki oda akar julni, 
aránylag messzebb van mlnt a főváros, nem 
kilomélerekben, hanl'm fuvardijban. 

Az autúról ne beszé•JÜIIk, azt nem le
het me~fiutni, minlhoKY a kilométerszám e 
fuvarnál duplán szamít és nem igen akad 
ma olyan tökepénze~. hogy rbzánja maaAt 
arra, hogy 8-10 P-1 adJon egy ulért. Hat 
ls sok l 

A Mavart viteidlia fejenként 70 ftlh!r, 
a:rl egy háromtagi családnak oda-vissza 
4 P 20 f kiad,st jelent C:iak fuvarban, -
egy napi k• szt ára. 

De ekkor mér csak fenn van - vala· 
mit vinni is kell, a vendéglőre nem is !{On· 
dul nak. 

A Mivaa viteldíja f~jenk~nt 40 f1llér, 
három ld&nál oda-vissza 2 P 40 fillér. Csak 
fuvar. 

Igaz, hogy van tnmbit'IY ls a P 40 
filléres arban, ami 6 fillérrel olcsóbb csuptilo 
a rendes jegynél, de hérom személynél mé11 
mindig kettő pen~ön fellll ktrlll Itt és I&Y 11 
1 fuvar. 

Tessék eztket az Osazegektl eay na
gyobb családnál szémllanl, mondjuk, ahol 
leaalább Oten vannak. 

A Mávas a tavalyihoz képeat csak 40 
fillérrel emeli, - de emelt. 

Emelt akkor, Billikor minden lefelé sza
ladt - m~1 1 t.utvlselöfizetés is. 

A tiutviselök egész héten zlirt helyen, 
rossz levegőbe• Hlrlk, zúzzák ldeielket, -
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az ery vaa6raap - VIlY Dnnepnap - ami
kor klazabldulhatn6nak, a Mátra Dde leve
a6jéb01 jól a mellre azlvnl - e1y hétre a 
IDdOt jól klszeiiOztelnl, - ha ott nem rémi· 
tene a dr6ra fuvar, amely lObbet elvl11, 
mlot az •11!1z család ery napl me1élhetéaét. 

Van elJ me1old6a: oa1t11. 
HAt aki a vasArnapi azórakozbál, DdD

IéacU e11y bell felfrlssDiését el akarja rontani 
- az ténylel gyalog megy. 

De csak egyszeri 
1!14s61Jr - is utóljdr•. 
Mbodszor mAr atm lesz kedve fuvart 

ap6rolnl. 
Nagyon jótolló lelrónak kellene annak 

lenni, aki képét tudnA adni annak a porten
aernek, amil a hét kilométer alatt nyelni 
kell a meréaz IYBiogosnak, - aki OdOini, 
frl11 levegOI keresni Indult. 

Vasár- és Dnnepnap a gépkocsik sd· 

Anyák napja 
a közp. áll. el. iskolában 

Ssl•et meaiatlitó iaaep,ly allahelye 
•olt folyó hó 21-'a a lt6spoati lakola aaay· 
terme, amikor a tantestület a I'Y•rmelracrcr• 
tel kar6ll•e, •'lt6 kerelek lr616U rótta Ic 
aclojit as 'deuayákkal asembea, 

A mciaor cla6 asima meaaylt6 be11ld 
•olt, amclybea Sebcatyéa Lajos itasrat6 a 
asokottat il fclilmul6 ""• '• mcakapó aza· 
•akkal ecactcltc as anya hi•atáait " rea
deltetéa,_ 1 font lroaaorút as aayu tlssld 
aéltoaa betllt6 n6 hcrYadha~tla~ 'rdt.· 
melaek. 

Aa el6adia t6bbl ná•akéat uebbad
uebb, as ünnepet méltat6 k61tem,ay hanr· 
aott el, mclyck miaderyike k6aayeket caalt 
ki a baliratok aseméb61. 

Mindeakit lebiliacselt as V.-VI. Ic· 
áayoutály preels 'neke, mclyr61 a kit6r6 
t.apavihar taaúakodott. 

B.ajoa volt a "Piros naperay6" clml 
niad.arab miadea e~ryes aaerep16jéYeiJ utyan• 
c·alc nagy tetalát dllett ki a bdcjes61 
"Lcrcacla" cimci ~lkala.tl 4arall, amely 'lén· 
ken illusztrálta Eai AnyAaknak - miacl
ayájuak édaaayjiaak - as árYákr61 Ya&6 
roacloakodáait. 

M.anarok Isteae l Áldd mer aokuo• 
roaaa a matyar anyákat, hoay esekben a 
achts, •álsiro• oapokbaa ac csürrcclJcack 
cl, aclj nekik hitet la laaaaascrctctct surársó 
lelket, hory a haaáaak olyaa ifjakat ajáa
dékozzaaak, kik - ba majd ctyucr fclrl
"..u a kürt - dalos lélekk,d uállaak •ikra 
r.ab hazájuk f•luab .. diláaátrt, 

Ki állitás 
Magyar Nipmüvbzeti Kiillitas 

nyilik mer a Pulrári tdnylskolában 
maj 28-an, vasérnap, Dr. Erdödyni 
Holló Valiria rendcztstben. 

Eredeti régi ntpi himztsek, szöt
tesck, rtri keramia, fafararasok kerül
nek bemutatásra. - Díjtalanul mer
tcldnthetö erbz napon át. 

A közönsér fíryelmtbe ajánljuk 
u örökbecsel irtikek, dtka látniv•lók 
mectekintését. 

zal rohannak It éa fel, tay, holY egy pilla· 
nallr sem lehet haladni, hOlY porten1er ne 
lepje el az 611ealet. 

Az e1faz 611ealet portaianllani ezldO· 
szerlnl nem lehel l Hlazen mc!1 a 1-8 kl· 
lomfier kozottl 6tra sem telik, pedilill már 
11 Od0161elep leve10)&6I van szd. 

A dr61a fuvar éa az 6rnyékocflkDII, po· 
roa oradgúl gyaloaosan vaJd haszo61halat
lans6ra ~Iaii azután olt varyunk, hogy a 
Mátra IOvében lakó drost lakofaluk csak 
tekintelOkkel kereabelik lel a azépen Ukll 
közell hellyel s a fejlOdO MAirafDredet. 

Addig la, amig meg611apllj6k, holY 
Gyonryoat - kozelel,)b kell hozol Mátrafo
redhez, a oiJno/Js/ek réazére : 

,jobb a sOrO fillér, mlnla ritka pen go• 
elv alapján vasdrnapi kedvezményt a 

kllzlekedésl eszkllzOkOo l 
Nem jár ráfizeléssell 

Jamhorae hirak 
A lengyel koollnaens 1500-2000 lll· 

számmal vesz részt a jamboreen Bejelenlel· 
tcfk, hogy 3 motoros repUIOrc!pel ls kOide
nek, azookivOl 7 vilorl.6zó repDI6grpel, l 
személy~ulól, l motorkerHp.6rl, 70 kerlfk
párl. 1000 postagalambot hoznak magukkal. 
Ezek, vMiamint egyéb fel szerelésik 10 d& b. 
10 loooáa vagont vesz l~~tlfnybe. 

• 
A finn caerkéazek jamboree csapal.61 

O. v. Welssenherr vezeti 1500 méltr filmet 
is -hoznak magukkal (35 mm-es) amely 
Finnortzál kOlOnhozO tájjellegeit b a finn 
élelet Ismerteti, Bemutatásaik során a Kale
valából vett mllológlai jtltaelekel ia fo~rnak 
el4adol Táborukat a Pionorszár keleti er
deiben járó medvevadászok laborhelyei IYI· 
nánt épitlk fel Ils egyéb jrllegzelesséJieken 
k&vlll 3 fu1u fUrdOI (Sa una) is fo11nak é&lllenl. 

• 
A C,onka Bácska ktrUietl c~op-:rlhoz 

tartotó csapatok közlll Klskunba.as és Bács· 
almás coapala a kOzeljOv6ben naayszat>ású 
Jamboree-napol rendez. A balasi Bocskay
c~apal junius 5·én a szenlesl c•erkészzene
karral egyUli egés~ napos bemutalót és lábo
rozist rendez a vásárléren. Emeli a nap fé
nyét a diadalmas .Gerle Jl• rep016gép sé
larepllléselnek bekapcsolódása la. A bács. 
almási Tomorl·csapal JUliUs 2-án uryancaak 
elf~ozoapos na&yszab6sú bemutatól rendez, 
Kiállilás keretében bemul~lják a me~rye ko
zlln égifnek a jamboreera készOlt 1000 darab 
fara11oll eredell kézimunkát, délután verseny. 
szerUen fel~pitik 18 liátoros faragolt keritébA 
tábo• u kal, mozgahnas cserkés:r.verStn)ekel 
rendeznek, este ped&g disztabortQz mellell 
mutaljAk be a Világtalálkozóra betanull ma. 
sorszámok at, 

• 
A Jamboree alkalmával a rendllraég, 

nemkOlönben a vármegyék és városok azol
gáJaiában 'lló cserkcfszalkalmazottak a bel· 
Ugymlnlszter rendelete trteimében julius 28· 
tól audusztus 18-lg szabadságot nyernek. 
RészvételOknek szllk .. geasc!gét a láborpa
raocsnoksál vagy az llletcfkes all6borparancs
noks6r lrazolja. .... .... 

T arjassza lapunkat! 

1933 május 27 

MEGYEI ÉS VÁROSI 

HIREK 
Városi k6zgyntés 

A képvlseiOtestDiet mult vastraap Orosz 
Ero6 b. polrArmester eloOkiele alatt ~endes 
kGzryGiésl tartoll. A tárgysorozal elOlt a kO· 
vetkez6 l lnlerpell6clól adták le : 

Lebolai J•nos képvlsel61eslllletl tar a 
vizdll lesz611116sa érdekében uólalt fel -
MlnlhoiY a vizdll magas 1 ennek ltrf!lbb 
oka a Speyer•kOicsln sulyos kamatterhe és 
rOvld (20 évre) eloaztott tOrleszli:sl részlete, 
ennek liOnnyitése Bayében való eljáráara a 
polgármesteri felhlvlil, ho&y karöltve más vá· 
rosok hasonló mozgalmával, Iparkedjanak e 
lekintelben klelégltO n:eroldásl keresni. 

Záhonyi Géza a vá&óhidl tllnkrement 
kocsls:r.la helyreállitása, a ~eriléa hiányzó 
részének pótlása Ugyében lmerpell611. - A 
mirnllkl hivatal utasilva lelt a hiányok pói· 
lA sára. 

Toldi Pál sertésojtás D&yben kibocsáj
loll felhlvh folylAn szólall fel; nála slkerle· 
leolll véaz6d0 ojlbra hivatkozva. - Hajdú 
luó v. állalorvos felvii.Agosltáaa után a vA
laszt a kOzllylllés tudomásul vette, ;,mely 
11.eriot a sertések beojlása nem k0tele;,:6, 
azonban mlodeo sertéstartó gazdának saját 
érdeke, hory állat,át az elhullb ellen mer
óvja a ma mAr olcsóbb és bizlosabb o:tó· 
IDYIIfll. 

Szargalmalos jános a M6trafllredre ve
zet6 kocsiútra helyezell klavad1vá&ány At· 
helyezése, va1y az út mellszcflesllise cfrde
kébea lolerpelláll, merl a jeleole&l állapot 
vétzelessé válható szerencaélltosc!reknek, 
jármlllsszeDtkOzéseknek lehet az okozója.
Pénz hiánya mlatl ez Ogyben nem tudnak 
Intézkedni. 

Kovács Gyula az ij tejrendelel folytán 
fizetendO tehlin·, lllelve tejadó veszedelmére 
blvla ftl a fl&yelmel, amely merterheléa a 
tehéntarló 1azdákat arra lor!a kényszerlteol, 
hon a tehéntartást abbahagyják. A tejterme
lésnek a csOkkeoése pedig elaOsoroan a cse
csernOk, a gyermekek 'pol6sát tenulf lehe
tetlenné. - Az Dayel kiadták u illelő szak• 
llsztviaeiOoek. tanulmányotál vérett 

Toldi józsef a Kerlész-ház elllll mtg
nyllaadó utca vé1c!n levO Kulc•ár·féla hál 
lebontba Ogyében loterpeiiAJt. - Dese6 
Dénes mllszakl tanácsos jelentette, hon az 
aoyarok elvilelére a ki1ajálilást szenvedett 
tulajdonos fel lett hlva, hogyha nem loléz
ktdik, hatóságilaK fog a bontás rnegiOrt;nni. 

Ezut6n a tárl!ysorozat l pontja : a Ha
nln Imre tér alsó kOröodjt!n fo!IAIIitandó Or
uá&zászló Ugye ke&Uit lárl!yalás alá. A terv 
lsmertdése után, mely&:t Medryanay latván 
mih~&Yeleml tanár, épitész dlfmeotesen ké
szilett el, s amely 7 kopjafOvel dlezltett szó
noki emelvAny - a kopjafOkon a 7 vezcfr 
neve, rt!&i hua-magyar rovblr6ssal -, mG
aotte 8 zászlótartó kOépllméoy; Ilyhangú 
lelllesedéssel felajánloira a n, pes kOzgyDiés 
a helyet, melyet parklroznl for, Ifa 1 kért 
500 peogO anyaal lámo~ratást. _ Szorgal
matoa képviael6 c~ak azt kifogásolta, bogy 
mlérl oem a mérnl\kl hivatal készlll úgy 
ezen mlol eayl!b városi tervet? - 111 mAr 
egyuttal me1emlltjUk azt ls, hogy 11 emlc!k
mQ felavatása junlus 18-ra van tervezve 

• 
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egy nagyszabAst levenleUnnep&éllfel kap. 
caolatban. 

A pol1árl fhi- 61 felsGmezGaazdasáal 
Iskola folyó évi költséaveté•ét elfoaadták, 
amely szerlnt a városi hozzájárulás 31 003 
penaG p6nzben. 

Az lnsé1akcló-alap mult évi azámadá· 
sát, mely szerlnt 17.574 penaG lett lnsélf· 
enyhltl!sre felhasználva s maradvány még a 
télnek a r. évre eső felére s.s:m p 14 f;llér 
tudomásul vették, ' 

A OOdöiiGn rendezendő cserk6sz·vllálf· 
találkozásra Oyön1yösről kiküldendő 50 tag
ból álló cserkészcsapat rés:r.ére 350 pengő 
aeritaliget szavaztak meg. A helyi csapat a 
tlmnázlum, a fdsOmezöga&daságl Iskola 
és az Ipariskola cserké&zelbOI lesz össze
állltva. 

TANOGY, NÉPNEVELÉS 
Hatall~us DJíri BIJBfBm Esztsraambaa 

A Pázmány Péter Tudomány ElfYelem 
tanáraiból alakult bizoltsig az O. szálfOS Ma
gyar Katollkus Akcióval karöltve Eszlergom
~an, a Katoliilus Tanitók~pzö disztermében 
193.1 junlus 25-töl julius 15-ig bezárólag 
összeaen 16 hétköznapon, állag napi 4 órá
ban katelikus szellemU egyet~mi elOadásokat 
tart, amelyekre az Intelliaens magyar közön
Bélfel meghlv,a. 

Az előadások látogatása Ingyenes je
lentkezési határidő 1933 juu. 10. Aki:C a tan
folyamon résztvenni óhajtanak, Jelentk~zzenek 
a Katollkus Akció fölltkársáMánál, Budapest, 
lY. Ferenclek tere 7. - At. elOadások mind 
d. e. tartatnak, kivéve a bemut&tásokl.al kap
cUolatos ma vészeltörténetieket 

ElOadók budapest;, gráci és freiburgi 
elfyeteml tanárok. 

Az előadások állal Igénybe nem \ell 
Idő 11. eszteriOini ro~zékesegyházi kincstár, 
a Keresztény Muzeum, a gazda& könyviarali 
és levéltárak teljesen szaknera vezetés mel· 
l~t való látogatásával, 11. Eszteraomi Taka· 
rékpénztar páratlan thermálfUrdöjének hasz• 
nálatával, VIsegrádra és a P•lisbeaység leg· 
szebb pontjaira klrándulásokkal, a Ounan 
es a Kisdunán viziaporital kellemesen és 
hasznoaan eltöllhetők. 

A mavészdt és tud .m.ínyos gyU,t. mé
nyekben Or. Gerevich T10ur ei!Y· tanar, Dr. 
Lépold Antal prdátus-kanonok es Dr. Zá· 
kunyi Mihaly es.taeumi fószékebegyhAzl 
könyviAros és levéltáros látják el a kalauzo
lást. A kirándulásokat és szorakozásokat az 
Eszterae1111 ld~genforaalmi Hivatal Eutergom 
viroa hathatóa támo1atásával jutányosan 
rendezi, Az Esztergomi TlkarékvénztAr a 
:UrdiLDknek 30 százalékos k,d,·ezu,énl biz· 
tosll.- Az eJ,záiiA.olátl a rendetÖblzollság 
a jelentkezöknek Irásban jelzett ón .. juk ue
rlnt a kOvt:lkezO fe.tételek mdlett végezheti; 
Közöaterml lakás és teljes ellátás kapható a 
férflak számára a Katollkua TanltókipzO és 
a s,ent Ferenc renll mod~rn b~u:ndezéaU 

lnternAtuaalblln. n6k azámáaa u lr1almaa 
N6v6r~k Internátusaiban napl 3 r' ellenében. 

MÁTRAVIDtKI HIRLAP 

Közösterml lakás a FUrdl!·sdllodAban kU'On 
férfiaknak, kUiön n6knek napl 1.50 P, teljes 
ellátással egyOtt napl 4 P fejében. Egyazo
bal lakás a PUrdO-szállodában (esetleg két· 
vagy háromAgyas saeba megfeleiG ármérsék· 
léss d) napl 3M) P, teljes ellátással 6 50 P 
ellenében. 

Kivinatra magánházakban la szerzCnk 
egy- vagy kétágyas szobAt élelmezéuel vagy 
ané.kUI, u elérhető le11iutányonabb áron. 

Mlndon résztvevl! jelentse a nevét, lak
helyét, foalalkozását, Eszltr~o;omba érkezésé
nek idejét éU azt, hogy hol kiván lakást. 

KUIOnöaet: fvntos volna, hogy a kat. 
szellemiség ápolói és mUvelOI az egyház· 
közdgekben szerepet vivő világiak, lovábbA 
a kat. egyesületi vagy survezeti mozgalmak 
emberel, vagy az ilyen lllunkára készülö if· 
jusáa tagjai, férf1ak és nők résztvPgyenek a 
KatgJikus Nyári Egyetem előadásain. 

Tanfolyam. Tiszleie:tel érte~it_lik a 
nagyérdemU közönséget, hogy a róm. kath 
egyházközség állal fennilirtott kereskedel ml 
női szaktanfolyam ez év nepiemberében ls· 
mét megnyllik. Bővebb felvilágosításért szi· 
veskedjenek Kmosch~k Elek reálglmn. tanár 
úrhoz fordulni. (Arany jános u 2.) 

Páfyézat. IOO pengős novella és 50 
pengOs verspá yátalilnak teltételeit közli a 
•. \\a11yar Szi·p:aoiv~• C~h" ki.,dá>áhan rneg
jeleuö .S!ivár' án" ir, dalrni és kritikai lolj(• 
Irat le~ujahb, gazdag ldrlaln;ú szán.Jában. A 
f. •lyuirat eiOiizdési ára egy évre 4 pen11ő, 

mely fél- és ne11yedévi részlelekben ls fizet· 
heiG. Me&renddhdó a .Magyar Stépmives 
Céhnél", Ljpe~t, Gr. Apponyi u. 20. 1\'utat
ványszá:n 20 fill. bel} eg ellenében. 

SPORT 
Labdarugó mérk-1zések 

Mult -.aabnap íátuotta a GvAK mA
aik fontos, döntó mtrk6atatt a bajnolná&· 
ban a HVSE-v.:l. Sainos. horv ezen mtrk6-
d.t acm tudta mc11nvcrni, csak cldont~tlcn 
crcdmtnvt birt cltrni. lraz, hogy ncrn drt 
cr6s, villámrvora Játtku caapatra akad' a 
hatvanlakban, akiklrcl ucmbcn a vtdclcm 
rycngtnck biaonvult. A gyönrrllalck adták 
a1 clap ta harmadik gólt, azonban acm al
került mcrvtdni6k, mcrt az ellenfél mind· 
kettlit kicgycnlitcttc, 1 igy 21 2 lett az cred
mtny. Pcditr teirintettel arra, hogy a tarta
ltkokkal Játs:ó MESE-t!t 3:1 re verte a Le
hel }íszbcrt!nybrn, még mrr volt a ldtctó. 
atr, llo&vha a GvAK megu.:rzi a h.atvani 
yasutasokkal uembt:n a 2 puatot, akkor az 
cls6 helyre kr~rü.bct. 

A GyAK tctrnapcl6tt, Áldozócaüt6rt6· 
k6n barátairos rnanamtrk6ztst játuott 
Egerben a bajnoksárra törö MESE vel. A, 
credmtny 3 : 2 a Gyak Javára. 

A GvKSE Hatvanbsa a HAC-cal 
folytatott Ic bajnoki mtrk6atat, méty 4 1 l 
aráayban a hatvanlak javára d61t cl. 

Utrvancaak Áldoa6csüt6rt6k inaepta 
Idehasa a Gyak-pályb a Polrári Fit~ial..ola 
csapata Játuett foolballt a }áuapáti po'rAri 
lakola caapatával, mcly 2 : l ercdmtaaycl 
"'l&6d6tt a ry6DIJ'6Iick JaYára. 

9:? 

Ujdonságok 
Halélos UsszeOtkUzéa. Kedden 

cl~lt~~án Barna Janos geplakatos Mat
rafiiredröl ker~kJDaron igyekezett haza 
fel,, Vele szembe haladt Kőszegi aute

fuvarozó g'pkocsija, amelyet Sike lmre 

vezetett. - Sike már messziröl latta, 
hogy Buna nem a legbiztosabban ül 
ker,kparjan ts többször is kOrtjelet a· 

dolt. Mikor Sike latta, hogy Barna Ja
nos nem tud vagy nem akar kitérni, 
a g~pkocsit oldalra vezette s elkerü.te 
Barnat. A következö pillanatban meg 
c:aörömpöl~st hallott, erre lealiitolta a 

gépkocsit. - Egy arra haladó e~ber

rel beemelte az eszméletlen Barnat ko
csija ba és a Közkórhuba hajtatott. 

Az else orvosi vizsgalat megallapilotta, 

hogy Barna menthctetlen, mert kopo

nyacsontja összetört. - Megallapitotta 

a nyomoUs, hory a gépkocsi vezetője 
nem hibás, mert Batna vagódott neki 

a kocsi há•s6 sarhanyójának, fejtt pe

dig az autóhoz csapva törte ossze. 

Oniyi kossági kisérlet. Bathori 
Erzsébet cipöfelsörcsz kesútö segtd

lany c hó 22-'n 1 posta-épület elölt 

egy teheuuto elé vetette magat. - A 
kocsivezetö ébersegenek · köszönheti 

eletét Bathori Erzsebet, merl a pilla
natok alatt lealiitou teherautó nem 

ment rajta keresztül, csupán •z eses

töl szenveddt kartörest es zúzoaasokat. 

- A Közkórhazb.a beszallitott Bathori 
Erzdbet kihallgataukor elmondotta, 

hogy adrt akart me~:halni, mert a 
szülöi hazat engedelem nélkül hagyta 
el, gazdaja hetiberel rosszul fizette, 

fell, hogy nem tud megélni. 

furcsa éljell vend~<. V eres 
István cipészmester, e hó 22-~n ejjel, 

bezörgetett egyik nöismeröa•hez. Mikor 
beengedt~k, cgésa otthonosan levetkö

Zölt 's lefeküdt, de el6zölcg kizavart& 
az asszonyt a lakasbol. Az asszony 

lazott a hideg éjszakaban és többször 
követelte, hoey lakaaaba Veres eressze 

v1ssza. Az elöhivott rendör csak u 

ablakon at tudott bejetni. Verelll el

tavolitotta a lakásból cs csak icY tudta 

az asszonyt lalusakan elhelyezni. Az 
éjjeli vendeg sürgős kilakoltatása ter· 

mcszetesen az ü~:yhöz mért zajjal folyt 
le, mert Veres hangosan méltatlanko

dott, hogy Öt "zavarjak". - M•gan

laka•rtu miatt indult mec az ittasaga
val védekező Veres ellen az eljaras. 

Terjessze lapunkat. 

A gyarmakmajális junius hó 7-én a GyAK sporttalapán lesz 
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~~~JM~ag~á~n !hi!!rd!!ef.!!áS!!Bk_E~~~ Hirdetéseink eredményesek 
---------------------------------Házeladás 

K6abirr• teuem, hoty a 

Kálvária parton leviS 
ls bármikor átvebd6 azon 

h, t mely lveken át eladom azama lakóhelyem volt •. 

KEMÉNY JÁNOS 
- - kir. tanác:•o•, ny. pol1ármestu. - -

AJÁNLJA 
LAPUNKAT 
BARÁTAINAK 

•••••r•~m•nnmm!'!~Wj 
KÖNYVEIT 
l 
l 
l 

u. m. imakönyveit, f!lzetes mü· 
veif, folyöiratait, tankönyve:! stb. 
jó es olcsó munkdiról közismert 

MÓCZER GYULA 
kiinyvkötö (Kossuth Lajos-u. J 1/2) -
28 éve fennálló, mudernül beren
-de1elt könyvkötömütermében- - l 

Vasuti menetrend 
trvényes 1933 mAjus 15-161 

ÉRKEZÉS GYÖNGYÖSRE 
' ~-----~~--~~--

l:ke.;l •cleli (i): 0-18 ~~· ! 6 so' 7-22j 8-20 14-IOi !17 40,17-55 
Vá:nosilyllrk (P) 3 12 5 fl4 '"rn 9-4it2 56 TI0i6! 'N'i!20-4f. · 

Miskolc szpu. (i) 23 35- 500- 8-00! , j"j""SuÚ-18-;19-05 
Eger (i) j O 04' j 5-35 :""iWiiij 1 l , 24 T:Ni 14-56 irn:ö : 
Vám1s~yllrk (~): 2 23 7-14 :""!i'16j 14'02 ~ 17-06 . !~ 

Vimo~gyllrk (1): 3 30*6 f4 7 20 8·25 10-00;13 ll 15 50,17-1319-1· i20-55 
Gyllni!\ÖS (•): 4-03 6-28 7-41 8-51 10 32:13-41 16·1617 40 19-0::6,21·28 

l : l 

Wkony von1llal alM111t.olt Hatvan-EI(er közölt közlekedik. 
v.1slall vonali o! alá IIJI.!Jit IIYNSVOOdf. *1-JdJászaranyOSOn ne,n ál) meg. 

KÖTTESSE BE ~1=-:e-?ll"'§tCit:Gbllctabl~~~ 

•"w.•R~·o=·~=~ ~ Apolló Mozgó Ifj 
As~a~ ~ Szombaton, május 27-én 5, 7 ~s 9 órakor, ~ 

lJ 1• CS •11 vasárnap, május 28-án 3, 5, 7 és 9 órakor ~ 
n Magda Schneider 

ERED-
MÉNYE Alexander 

zenés vigjátéka : 

fel vonásban. 

!...! Q Vidám történet, sok mókával, énekkel és lj! 
.~ ... ~~~~~i:t~~P~!rla~~:.l ~. w --vidám !~tekkel. 00 
KULTg~.~~!?MDA m. FÉNYES KISÉRŐ MŰSOR ! ~ 

nyomtatványok legolcsóbb liiJ • - ·~~;: .:~:- . .Q 
. beszerz~sl helye I!J \i ';l U 

Kultur Nyomda ri::e:::~lh=eollc:eoiEiSJIC$liiFihl~caG 
•••••••aaallliiiRMiE!IIlmBllllllim&ao:aa•rara•raaa.aa• 

HA EDDIG NEM VOI..'I MEGELÉGEDVE NYOMTA TV ÁNYAIVAI .. : 

TEGYEN PRÓBAREl'l"DELÉST LAPUNK NYOMD ÁJ ÁBAN! 
·---~~~ :!Jli81~D:Ul~i'~-.3lU •• III.UB·81~88.BBliiJI'!I~~!!~IJJII!l!PJB 

Nyomatt.tt a l\11ltur-n~unvUban, Gyöngyösön. Nyonu.IJvez~tO: Sírna Dá\· ld 
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