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JÖJJ EL ... ! 
is kitartást a boldogabb jövö elkövet· 
kczéséig. Hívja a Szentlelket, hogy 
jöjjön el, elhagyolt népébe!, árassza 
ra ajandékit, hogy türelmének és jam
borságánalt jutdlmal..ent felzenghessen 
a magyar Himnusz : a Kárpitoktól le 
az Adrbig. 

A vilél virzivataros k üzdelmei 
ut.in a lelkek teljes clcrnyedésc lett 
úrrá mindenkin és mindcnck felett, 
mert az emberi kishitűség a jövő rc
ménytelenlllégénck nagyobb helyet adott 
lelkében, mint a hírnek. 

Amikor a jövő fele forditotta te
kintetét, nem )alla vagy nem akarta 
ia ni az első Pünkösd magasztos és 
vigasztaló isteni erejéi, a megbékélt és 
megerősödött apostoli icikek ber. nem , 
latta az isteni scg&tségnek elmaradha
tatlan bekövetkezését, kerségbe cselt 
saját sorsa felett. Ke1ségbe esett ahe
lyett, hogy bizott volna abbdn, mikep l 
az Isteu nem hagyja ci az ö neper, 

Pünkö~od napjan tüzes nyelvek 1 

szallottak az Égből es a mar mar re
m~nyüttct vesztelt fanitvanyo~ ban meg
Cl ösödölt az a hit, amil nekik a Mc:s
ter hirdetett. 

E1jött a Léleie és megtanitoltot az 
embereket az igazsagb~on való hitre, 
ertelemre és bölcseségre. 

Nincsen ntp, nincsen nemzet, 
amely a vilagégésben annyit szenve
cietr, vesztett és kinlódott volna, mint 
a mi szegény magyar nepünk, dc nincs 
Ili a föidnek egyetlen egy teremtménye 
~>em, amely annyi biz;o hi.tel és re
ménységgel r.sgastkocinek a pünkösdi 
tanilashoz, mely megcrösiti öt a jam
borsigban és az Úr felclmeben. 

Ez a hit és isteni ftlelc111 védte 
és őrizte egy évureden at, és ma, ami
kor sokak lelkében ott van a kishitü
~oég, ez a pünkösdi Lélek aci neki ér
telmet, eröss~get és vezeli az Úr &sá
molyához. 

Értelmével belalja azt, hogy nem 
indulhat cl magárahagyoltan, kalandos 
vallallroaásokba. Türelme próbira téve, 
luüzdi ut értelmének mcpzentelt 
erejevel·, hogy ora~ag-vi ig elölt hir
delile és tanú:itsa, mikep az :dö neki 
jár és nCI\i cieagozik; minddadig, amig 
ez az ~rte.em börtönőreinek is oszta
lyes réue lesz, 

. , 

Igazságának megdönthetetlen erős· 
sége mögúl, kitartással vátja sofsánek 
jobbrafordulasat s ezalatt újra épit a 
romok felett, mert erőssége nem a 
fegyverek h \lalmában, hanem elhiva
tottsagának isteni rendeltetéseben áll, 
Erőssé(;e a hite - és a hite: az 
erőssége. 

Körülvéve az ellenséges népeknek 
gyür üjélől, azok fegyverre helyezett 
erössegének nagysago~ mcssze mögölle 
maraci e kicsi nep azon erőssége mö
gött, mely a hhböl és a hit erejéböJ 
taplálkozik. Azt az eröné&ct meg lehet 
dönteni naeyobb fegyveres erővel, de i 

Suba nem latott bensóséges bittel 
könyörög: "Jöjj el ••. l" mert érzi és 
tudja, hor,y e segitség nélkül mind
hiotba sóvarogna angyalos Cin1erének 
egységbe forraszlisa irotnl. 

Jöjj ell . , , Segítsd meg azt az 
árva nemzetet, melynek vedelmezöje 
Magyatorszar Ved.uszonya. Jmjj ell 
És adj vigaszt banaiteljes napjaiban. 
Jöjj ell És araszd reá kegyelmedet! 

Jöjj ell És adj nekünk igazsagot l 

e z t a z c r ö s s é g e t nincs fö1dl j =========-=-=:-:::-::::=== 
erő es hatalom, hogy eredményesen . 

meg tudja vívni. 1 Ff\LOCDERES 
A törtineicm lapjai ékes tanúbi- • 

zonysagal annak, hogy ez az clhivc.· l 
l 

tolt nép - bajaban és szenvedésében 1 

- mindig elővette legharalmasabb és . 
megdönthetetlen fegyverét: az Ú r fé- i 
lelmet. Amikor mindenkitől c~ hagy alva, 1 

arvi\n maradt, mint szedttt szöllő.ag, ' 
mindig és minclenkor visszatért a l 
Szenilelek a jandekahoz: az Úr feld- l 
méhez. Egyedek h családok, osztá- l 
lyok és társadaiiDi rétegek jartak sok- ! 
szor a hitnélküli tévulakon, azonban l 
Hazajuk sorsa és banata, küzdelmc és 1 

veszedelme egy táborba hozta öket, 
egyesültek magyar hitben, magyar is
teni ftélelcmben. 

Eső apostoli szent kirilyunk -
sz>tlló igéve v alt - mondása: "Ha Is
ten velem, ki cllenem ?" az crész nem
zetet megtanitotta arra, hogy a ler
nehezebb percekben a hit és vallás az, 
amely erejével távol tart tőlüak min
den veszeclclmet. 

Egy évczredrs multtal büszkélke
dő nép, áhitatQS meuyözödéssel val
lotta és valil• ma is a pünködi napok 
mcgerösit6 tantételét. 

Mecclonkitott Hazajana« elszaki
tolt réuci leli fordulva, hívja a mcg
er6sit6 Szcntlelket, hogy adjon reményt 

FORGALMAS és változalas a vasárnap 
délután, lla valakt id<)t szeutad a mátrifüredi 
események m~gf,l!yd~s~re. 

••• 
Ideges izgaium a Mavart megélló,ánál 

A vasúttól jövő kocsi zsulultan érke.t.ik a 
föt~rre, Lú,an maJa,luak l~ a f~lóraszám vá
rakozók. 

Ntncs orvos~ág, tovább kell várni egy 
újabb kocsira, - rmre ldúsz: f.ldel. 

Induláskor sok&zor kö2.elharc egy- egy 
hel)"ért, mtrt a pesti urawK eiOnyben része
silendők, ha co a le Uyön~,;yös- Főtér ig vállot
tak is jegyet. 

Ök az idegenforgalom l 
••• 

Kissé ~zéjjelnézd a közeli villák küzölt, 
mily arányokban iraiul az építkezés, meg· 
bámuloda stilusntlküli "tölán várka&tély ak;.r 
lenni" felépitmén)f - s elsict..z, 

mert a portenger fojtogat. 
Elvégre nem vagy az erdőben. 

••• 
A rádiótarnától még nem eleggé rugal-

mas izmaidal alapos tréning alá vehttea, ha 
elcsáblt a : "Vörös kereszt" l 

Nem a haalkórházas, hanem a túri~ta 
útjelds. 

Irány : Ménes-csapás. 
Buzedu uevQ úl l l 
A mén.:&l ugyan nem találod, - de 

a:r. 6t csapásnak elég c:apb. KUiönösen ha 
nem tudod, ho11y .c$d edzett lúristáknak• 
eszelfék lll . 
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járhatatlan patakmeder, csörgedező pa
tak, dr, - de legalább mlndenUtt vágás
ban, napon uuszogu felfelé - hogy meg
emlegesd a rövidebb utat. 

A végén nincs "vöröskeresz.tes• túrlata
kórhAz, - pedig egyetlen orvosság lenne : 
a .csapás• után. 

••• 
Ha nagyon megszomjaz.tAI, felkeresed 

a g o m b r a járó forrást. 
Nem vicc l 
Gombra jár ll 
.Ez a forrAs viz:et csak a gombnyo• 

másra ad.• 
Ha a gombnak jókedve van ad, ha 

nem? akkor nygmogathatod. 
Negyedórasz:ám. 
A legenda szerlnt Itt egy kardszúrisra 

viz: fakadt, most a gombnyomásra sem. 
Ha nagyon tUrelmesen .gomboz:od• 

elárulja, hogy ~b vagyon a .gomb mOgOtt" 

- és .ész a gondolatban. -, de szomja
dat ott u~ryan nem oltod. 

Kl volt ugyan kötve, hogy a túrlsták· 
nak sr.DkséKes viz: el nrm vonható. 

A gombra nem azámltottak, 
••• 

Még lábad IkrAjában a ménescaapásl 
sportemlék, nyöadécaelve keresel egy J•&dot 
a Máriácska felé vivő úion ; 

.Ahol nincs, ott ne keress • 
Pedig eikeine tgynéhAny - nem a 

vérbell túristAknak, hanem a nyaralóknak. 
Az Idegenforgaimat kényelem blztosl· 

tAsAvai is l elő lehet mozdi1anl. 
Csak lehet? - és nem kell ? ? l 
Tőlük tessék megkérdezni. 

••• 
Jól klszelldztetett 1Udc5d, bucsuzóul kap 

egy kis útravalóli 
Az: autók által felkavart útporából : 

egy hétre valót l 

Repülőnap 
Gyöngyös fejlett sportéletében pAr év 

elölt egy úi. városunktlan addig méK csak 
nem is hallott spo1tág vdle kezdetét ; a re• 
pO lés. 

Budapesti szakemberek megállapltot
ták, h.,gy a f'ipishe11y olda·a egyike az or
szág legjobb és legalkalmasabb repOiöterel· 
n&k. A motornélkOii repüléshez ugyanis 
nemcsak megfelelő légáramlat, hanem az ti
induláshoz bizonyos emelkellés szOksé~rea, 

s ez a két elölelittel van meg városunk kO· 
zel ében. 
A város vez:etl\sége karolta fel a gondolatot 
s rövid idő alatt rlkészült a han11ár, & a 
gyöngyösi motornélk Dll re p O lök egymhután 
bizonyitolták be, hogy t.lmogatásra méltók 
és érdemesek. - Az ldöiartam országos Al· 
laKá! gy \ngyösi repülö állito!ta be az: ősz: 

f.,Jyaman. At ernberek száz:al néllék lz:gatot
tan, am1kor a karcsú motornélkOII gép órák 
hosszau át lebegett a levegliben és vissza· 
foJtolt lélegz:elld várák az .tdöt•, a l!y!!n· 
gyösl replllök első koa.o!y bemutatkozádt. 

A város anyagi helyzete nem engedte, 
hogy oly auyagi támogatásban rész:esOijenek, l 
hogy gonduélkOl é hessenek annak a •port
ágnak, melynek pilóták nevelése a végcél,a. 
Ez a sz:Ok!!s anyagi helyzet azonban a .Mo· 
vero" tagjait nem kedvetlenitelle el, hanem 
szargalommal és kitartással, csendben, rek
lám n.!lklll vé~eezték fe_ladatukat, buzditolla 
illlet kitartásra a nemz:eti szempont és cél. 

Tagjaik saját erejökből - két kezök 
és teh~tségDk révén - felvirágoztatták et.l 
a sportáaat, Ú!lyho&y nemcsak v6rosunkhan, 
de oruáguerte felfigyeltek a IIYöngyösl 
.Movero• munkássA11ára. 

Egy-két évi cstndes éa sz:oraalmas 
munka meghozta eredményét, ... az orszáKol 
egyesOlet egy gépet ajándékoz:ott 11 e~rye

sOietnek, majd egyik tehetsé~res tagja: Janka 
Zoltán okl. mérnök saját tervez:ésU.. aépével 
állott a szakk/IrOk blráló sz:eme elé. 

Az: elmult munkáa évek után a I(Yön
&f!ISI .Movero" ünnepl repOh:sre jön össze 
e hó 4· én, hogy oraz:Ag-vllág tudomást sze
rez:zen egy akadilyokat nem Ismerő, lelkes 
kis csapatról, amely nem a maga, hanem 
Haz:áil ja-ára te<Jz, dolcozlk, m11nkálkodik, l 

mikép megmutassa a maayar életrevalósá
gát és rámutasson az: eredményekkel, hogy 
feldaraholtságában ls \'an akaratereje, bár
mely más országgal versenyképes buz&alma 
és kitartása. 

A gyöngyösi Movero ünnepe jelképes 
megnyilvánulása annak, hogy ez: a nép él, 
dolgozik, munkája eget, sona pedi& lgaz:
sáaot kér. 

• 
A gyOnj(yOsl movero junlus 4-l anne

pélyén Anna kir. hercegasszony fogja meg
keresztelni a janka Zoltán mérnOk által 
sz:erkesztett vitorlázó gépet. Az elsll magyar 
szerkesztésa vitorláz:ógép a .Gyöngyös 33" 
nevet fogja kapni. 

• 
Részletes mOsorit az: Onnorpélynek az: 

alábblakban közöljük : 

1. ÜdvOz:lll beszéd, tartja Dr. Puky 
Árpád poleArmester, a ayonayosl • Movero• 
elnöke. 

l .• Gyöngyös 33" megkeresztelése. 
3. Motoros gépek tisztelllll felvonulása, 
-4. MOrepOiö rajgyakorlatok 3 Welu 

Manfréd typusú géppel. 
5. Magas start Zogllng typusu sikló 

géppel. 
6. MOrepOiöverseny a Gerle 13 és W. 

M. typusu aépek :Coz:ott. 
7. Autóvontatásos start a Profesaor 

typu&u vitorlázó géppel. 
8. Rajgyakorlatok 5 W M. typusu re

pOiögéppel. 
9. RepOiögépvontatásos alart a .Gyon. 

gyös 33" vitorlázó géppel. 
10, Ballonvadészal mokros repOIIIgé

pekkel. 
It. Motoros repOiögépek tlsz:telatl el· 

vonulása a kOz:Onst!g előt•. 

• 
A Repülönap a Karácsondi út mellettl 

bional gyakorlótéren, d. u. 3 órakor veszi 
kez:detét. - Ez alkalommal Indul az el~ö 
gyöngyösi repOiöpostajárat, mely további· 
tásra felvesz hárhová szóló leveleztllapokat 

1 és leveleket. A postakOidemtfnyek a rendes 
postal dijszabáson felOl a repülötéren kap- , 
ható alKalmi bél}tl(l(el IAtandók el l 
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MEGYEI ÉS VÁROSI 

HIREK 
A költségvetés jóváhagyása 

A város ezévi költségvetése a napok
ban érkezett le a beiOgymlnlsztérlumbót. A 
költsélivetés a következ:ö változtatAliokkal lett 
jóváhagyva. 

Először ls a tisztvlsel4k llletmé11yét 
caOkkentették, a kOltségvetés elfogadásakor 
már végrehajtott csökkentéseken felOl több 
mlnt 10.000 pengövel. MátrafOred fejletillé
sére felvett 10.000 P-ből l OOO P kerOlt le· 
vonásba. Az utak fenntartása l.!!ltségelböl 
pedig 7.000 P lett levonva. VIszont felemelte 
a minlsztérlum a r~ndörsé11l kOI•s~ghouá

járulást 8.400 pengővel az évekkel ezelilit 
megállapitoll, illetve kirótt 42.000 pengőre. 

Ezen változ:tatások után a költségvetés szD~· 
sé~rleti végösszege l 213 569 pen11ö, fede
zeti Osszege l 087.g()5 Pen116 1 Igy a hiány 
125 664 pen gli, melynek fedez:ésére 54 aza
zaiékos köz:sé11i pótadó sz:Okséges. 

A mlnlszter leiratában a polgári fiú
és fdaőmezőgazdasági iskola adósságának 
rendezésére felvett 26 OOO pengő rendkivDll 
kiadási tételt, valamilit a nagytemplomba 
beszerzendö új orgona kOltségeinek első 
részletére felvett l O OOO P-t észrevélei tár
gyá\A teszi, mely két té1el 16 sz:ázalék pói· 
adónak felel meg. Fdhlvja a város flgyel
mét, hogy a mal nehéz gaz:daságl viszonyok 
kOzt a jövő évi költségvetés Ossz:eAIIItásánál 
hasontó rendkivDll kiadások vállalásáról tar
tózkodjék. - Ez:uttal a mlnlszter már nem 
akar~án a város elhatározásától a jóváha
gyást megragadni, a két télt:lt meghagyta. 
(gy lehat úgy az anyagi romlásba vitt Iskola 
szanál ása, mint a nallyon né lk DIOzött fő

templomi or11ona beszerzése megtörténhetik . 

TatarozAsi kGicsGn. A kereskedelmi 
miniszlér umban mOködö Lakásépltö Állandó 
Blz:oltság utján ·a Pénzintéz:etl Kllzpont tag• 
jal sorába tartoz:ó bankoktol nyerhető tata. 
roz:áai hitel igénylésének határidejet julius 
31-lg me11hosszabbitották. 

A borkimérésidejének korlátozása. 
A pénzügyminiszter 159.100/1933 sz:. ren
delt~tével a bortermelő gaz:dák által folytatott 
borkimérés idejét ujból a következöleli álla
pitotta meg; Reggel 7 órától kez:dve tOrvé
nyes munkaszDnetl napokon, vagyis vasAr
napokou és Szent IstvAn .n!lpján délután 
2-tg, egyéb napokon este l O óráig szabad 
a sajáttermisO bort kimérni az engedélye
zett korlátolt kimérés keretében. Az: e célra 
sz:ol11áló hely.ség ls tehát· csak ez:eo Idő 
alatt tarthaló nyitva. 

A lépjérmDvek bemutatésa a ren· 
d6rhatósáeokntl. A közuti forgalomban 
rész:tvcvll gépjármQvek megvlzsgAiás, ÚJ 

rendszámmal és l~razoló lappal való ellátás 
a póikocsik megviLsgAiása és nyilvántartás~ 
ba vétele végett az: Illetékes kerUlett rendör
hatóságnál bemutatandók. Az: erről sz:óló 
159,300/1933 sz. beiUgymlniszterl rendelet a 
a határidőt junlus 19-töl sz:eptember 30-lg 
terjedő Időben állapltja meg, ..... ~~~~~~~~~~~ .... 

T arjassza lapunkat! 
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TANOGY, NÉPNEVELÉS 
lz EmBPICBDI DDDIJitiJI 

KOzOIIDk, hogy ez l!vben van tizedik 
l!vfonlulója IZ Emericboa gyöngyiisi alapl
tá&linak. Ell u évfordul•'•t a v.,zetöség arra 
használja fel, hogy kül:;6 fény nélkül ugy;.n, 
de mt!gls meaUnnepeljr, az eume es gon
dolatbau együttércöknek Os~zclartvzá,át au. g
erOsitsr, 

Junlu5 hó ll-én, vasárnap, rexgel 10 
órakor a Máriácskanal tábori mis~: len 
amely után - ll órakor - diszköztn üté; 
keretében emlékeznek meg az elmult idők 
eseményeiről és kr!szitrk elő ujabb évekre 
a tábor munkásságAt, 

Diszközgydlés után az lvanicsv;lla ter
raaszán közlis ebédre gyülnel' összt· a ta
gok és vendégeik. 

Kriston l:::ndre l•üspökör, Török Kálmán 
pApa! prelátus, kanonokot, Hodos~y Gt>deon 
országgydlési képviselőt is vendégü! várja a 
gyOngyösl Emericana. Az Ernericana köz· 
pontiál Huszár Károly ny. miniszter képvi
aeli, vele jOilnek Mikes ÖJön, Schwartt Ele
mér és Urr-án GLJszláv, kik mar beJd~nlellék 
resztvételük et. 

Az elmult eseményekben gazdag esz
tendOk beszárnulóJát Snlltr Kalmáu priur 
ismerteti, mig az ünnepa 1Jesté11tt Dr. So
mogyi btvau tartja, 

A klkü•úöll rendezöbizoll;;ág minJenl 
elkövet, hogy az évforduló Jetentl.a.c!11whez 
mért keret.:k kOcötl folyJOlt le• 

A das-.közg1 dlé11re a Máv as t. ü W n já
ratot fog uaditanJ. 

Az emlékuoiipot kedvezöli~n idő eselén 
ls megtartjak. 

Az Emer.cana külön m~ghivókat n.m 
bocdJI ki, mdt emléknapját b~:lsö hazi ün
nepno:k h:kinu, vendég~ktt az.onban nagyon 
szivesen lAt. Kéri is tal(jait, hogy a vo:nué
gek számát jelentsék I.Je St ller Kálmán pri
oroál, -

Lapzártakor érlo:büllüok, hugy az Egri 
Sunt c~cilla Énekkar ötvt:n tagból álló ve
ayes kara 111 megjelenik az emlo!knapon. 

Tanulmúyi kirándulások. A li.öz.elgö 
vizsgák előtt a g~Onllyösi iskolák Igazgatói 
tanulmányi klrtlnuu;asok rendedsévd ls 
fe)lentrk oOveod.:kelk tu\lá&ét. - A felsO
muÖIIiiZda&álll Iskola Jász.ber~u) be, a köz p. 
áll. el, Iskola Egerbe, az áll. poli• leáuy
lakola nOvendtkcl pedi& Budape.ue tuttek 
kirándulást. 

~rettat11 YfZIIálatok. A Koháry áll. 
fOalmnaz.ium l&óoelt érull:;t:KI viz.sgálalal e 
bó 7-én kezl1ö~uek. 

SPORT 
PDnkDidl sportpro1ram. Po .. kosd 

elaO napján repOIOaap Ita& Oyoa1yOalln. -
Másnapján, htrfön a GyAK 6-os tenulsz
pályáján veraeayt rendll az ózdi vasgyári 
tisztviselök sportegyesülett!vel. Ugy<~nakkor 
a Gy,~K footoallcsapata PTK-val. a pm:c:.esr 
l. osztályt! csapattal merköz1k. - U"yau~:;ak 1 
hétfOn a Ctialhó·kertl lötéren verseny lesz, l 

MÁ TRAVIDÉKI HIRLAP 

Jamborsa hirak 
Godollö, a jOvt'i J ~mboree ul n helye l 

Brig. gen. E. G. Godfrey Faussett, a Brithh 
Empire Contingeni •:ezetöjén~k nyilatkozata: 

.Épp most érkl'Ztem haza m~gyaror
sdgl utamról, hol megtekintettrm GOJOI16n 
a IV. Világjamboreera folyamatbau levő ell!· 
készülehkct. 

A c<erkészrtnek az egész világra t~r
jedö les!v.'rlség• mlnden negyedik évben 
tartja nagy táhorl találkozását Felváltva kO
IOnböz.ö orszál{nk ajánlkeznak vendt'glátó 
házigazdán lk. L~gutóbh, amikor mo1gal•n11nk 
nagykcrú lett, Angli volt a háziúr, miv l a 
világ föcserkésze lord Baden Powl'll maga 
ls angol. Azelőtt Dánia látott rninht vPndtl
~111 és ezldén Ma11yarország <'jánl?.tát frgaEita 
el a vilá.c c~erkés1társadalrna. 

Négy évvel ezelőtt majlam is el voltam 
fogiaha az Arrow parkl Jaml'orel! elükészli· 
letP.ivel és ezért jól tud,Jm, ho11y nem cse-l 
kélysé11 e11y seregnyi vidám fiúnak t-ibort 
rendezni, klilönösen oly tiú~nak, kik du .. -
zadnak at éll'lkedv öl és még hozz í ar ól 
i> gondo,ko·Jni, hogy elegendll táplálékuk 
és elfogl~lls?l!nk lef<!yrn. 

A gödi1lllli terep ldlUnó: h~lv van bő
ven, sok a váll01alossál{, l is l rdöségek, o
reg fák vála sli j, k cl e11ymásról az t•1o·es al
táborukat, úgy. h·•JlY mind<'I!Yik teljesen el- · 
klll!\rri•vc t'r•·1hrti magái és azér! n•égis 
Ossztfllt.(ll a 11\hbivrl. Ami pedi!l n·'zetcm 
117.P.rlnt a lc1 fontnsabh : a vidék sz~p és ro. 
manlikus. N·.·rn Szt'~e·ern Bl olyan embert
ket, akik azt dr;ák a cser~t!szeld6', hon 
csunya vidéken táborozzanak, hiurn akkor 
a láb• ri éld érkken~k cuknern a lele 
k~rb1 véH. 

A laza talajon az elkerülhPittlen Jam
boree-eső gyorsan fel f.ll{ szikkadni, sok ll 
árnyas hely, ami nagyon jó lesz a nagy hl\ 
1t!1 ellen, rnely reánk északról jövi'ikre kil
lönben talán kbsé er11yes1.IÖ~n hatna. RPn
gekg hd y van, Ú,ioly, hu11y mind, gyik ország 
a nnga megszL·koll mód~zere szerint tábo
rothRtilr. 

Minden Jamboreen a kil~llnhözö tábo
roziisi rnódszen:k me11f•gyelése a IIgnagyobb 
mulatság és erre böve.1 le~z alkalom e1.idén. 
Ott fog;uk láthalni mozgalmunk szerelell 
alapitóját Lord Oadrn P"'wdlt, a világ fö
cserkészt!t, kinrk a táb(or krllils közepén lesz 
fdUtve a sátra. GyönJ.o örü élrn~ny It· het az 
ö réstére ezeknek a táboroknak a látogatása 
és az, hogy mel(érhett~, hOI!Y • világ majd
nem minden népe felkarolta l& ö na(ly esz
mélt,-

R th id magyarországi tartózkodátiom 
alatl B1;1dape~tet is alaposan mel(néllem -
Mindi& az' hal:ouam, hogy IIYönyorü város, 
da a valóságban rninden várakozásomat fe
IDimulta. E~ey este nyitoll ablakomnál Dive 
nfztem a Dunár, l·,,·elte,n, amint Buda kar
vonalal mind homályosabbakká válnak a 
gyOnyörO naplementéi.Jen, mely gyOngyhá&
azindre fesMte az eget. Rilkáq l!lveztem en
nél szebb látvá.ryt. El{y lzben kl ls vltt.:k 
egy gyönyörü Sl.lg.:t;e, hol a lel(külöhLiébb 
sport lulyt. l!ppca.-elly mérközés volt fu:ya
matban Au.z•riával, melybcn Magyaror;.záa 

• 
Sléren tartotta mal(ál, Voltam aztán egy ki· 
es, vél(ldeuül ko:dves cserkéslparkban if, 
hol egy sereg f1ú elvezt~ a szabad lo:vo:I!ŐI. 

Minden to:kintetbcn rendkivül élvez~tes 
volt otttartózkod.lsom, melyd coerkt.'szhará· 
taimnak kOszOnhetek. De eme cserkl'Hba· 
rátságon kivül nagy rokonszenvet tap as. tal
tarn Anl(lia és az angol swk;:suk i au1. 

Büszkén t!s bolaogan mrgyünk i\\;;l(yar· 
ars. ágra augusztusna n és büs ken h•!!:Ju~ 

viselni a hires teher szarvas )ei\ény: it:gr
in~en. • 

Ujdonságok 
KltDntet6aek. Dr. Hcdrv Lőrinc He 

ves varn•egyc féíspáoja, Dr. Puky Arpi.d 
gyönyö!ii ts Trak G.!za •gri polgarmuterck 
a nemzet• muokav.!Jelmi uervczctclr. kiwa:o 
tamogatásáért az cgyc>ülct diujclvenyet 
kaplak clí!imcré[Ül a bdugyn.iots:tcrtöl. 

Halálozás. Urok Antal ny. áll. cl í•k. 
izuzat6 tani16 73 éves korabao, május hó 
28 an, hosszas szcnvcdes utan •·hunyt. 

Halálos baleset. C.cpánszki Isivan 
kőmívesmcstcr a Dcak Fcanc·u~cabdt; c~;y 

ktmenyt ,avitoU A, ör~g meslcr n.uuk~ 

közbeo megszedült es a t~lörol iuuha~>t.

A kivonult men.ő~ csu1ce ette n iU•afolb .. n 

Yillck be a kó.h.&;;.b.A Cu1.amzk;n >liiJOI 

bc;só zuzé.dasok .. t al1.1pitottalr. meg A Ic.:· 
g:mdoabb apolás •cm segitc\1, S(rultoeobc 
- a.otlküi1 hogy ul.a.clcirc l(rt vo.na -
belehalt. 

ME\HNT k.ézrekezli.lt. Meg
irtuk, ho~y Felfoldi 1stvan 
bilntetett elö.::letü gyöngyösi 
lakost, aki t több 1\eret.po.r 
ellopásáért köro7. tek, ~ ~yon
gyösi rendörtiégne~ siktirült 
márciusban alfogni. Bes7.al
l i t o t t ak ru e g ,. 1 ü g y es z s e g 
foghazaba. Fel!oldi a fog
házban egy vasdarabot nyelt 
le, mire atszallitottá.ot a 
kOrhaz ba, hol mCtétet haj
tottak rajta 't'egre. Felföldi 
a ltOrházböl megszökött. Lu
gossy Daniel, gyöngyösi ae
te~tiv az ersekfold~n izgal
aaa •• hosszú hajsza u1.an 
Pelfoleli t i ame t elfogtEl. -
Viaasaazallitották az egr1 
fogházba. 

v•res vereked~s. Schwart: Dusö 
kereskedelmi utuo a Kossuth-uccaban ösz
lleotcrekedctt c1yik társaval. Verekedés ko&· 
lim ayakaa llenvedett eey mtly 11urt sc
Ilet. ltórbúb& u&llUott.k. .... .... 

Szentaé1lmAd6s a Szt. Ferenc ren. 
diekn61. A pünkösdi ünnepek aikalmáboi 
aa alaoplebánaiai templomban ktt napo 
aacatse1imádá1 Icu. Ac ajtatos társulato~ é; 
a v.alláaos egyes6lctejt ezua napon át in.a· 
órákat tartanak a& Q,t.riiZCDIUif elOtt. 

Mátrafüraden, jon. 11-án, az E M E R l C A N A jubiláris diszközgyül ésa I 

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

.. ·· 

,·. ~' .. 
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~~~_!M a~o!!á n~h i ~r d!!B t_~é s~a kG~~~/ Hirdetéseink eredményesok 
----------~-----------------------Házeladás 

K6ahlrr• tea1em, holY a 

Kálvária parton levő 
•• hirmikor Ah•ebd6 aaoa 

h , t mely ~veken át el dom az am a la kóhclyem voll a l 

KEMÉNYJÁNOS 
- - ktr. taoác•o•, ny poiJiármcstcr. - -

AJÁNLJA 
LAPUNKAT 
BARÁTAINAK 

Vasuti menetrend 
trvinyes 1933 maljus 15-t61 

1------~-riP .. l.!-~ A~ G1 Y~ N~ Y? SR Ö 1L ! 1 

Gyöngyös (i)! l 45j 5 20j 6-42j 7-51; 9-07jl2 JO! 14-57j16-34118·25.20 00 
Vámo.sgyörk (e) i 2-13; 5-4óJ 7-07! 8-12: 9 23!12 43; 15 22;16 59j1814,20·24 

Vámosgyörk (i) i 2·33j-i 7·1Dj i 9 3~;14 07! 2il7-12j !20~ 
Bpest kelt'tl (é) j 5-4'>! ! 9·5Ji '.!..!...!!!'17 IOj .!1.;,.!!il9·37j !''2 lfl 

Vámosgyörk O) i 3-23! 5-5!1i i 8-21. Y-54,13 06l ~! i.!!!:.!.!,~0-51 
Eger (t-) j 5-34,-7 41 j i Y-35 11-~,g~ 15· 57 j }_?~5! !~:22·4~ 
Miskolc szpu. (é) i 6-44i : i Y-5312-40!16 22 17-25; ;2G-47i23-14 

! :t:- i:-;:-:· 

ÉRKEZÉS GYÖNGYÖSRE 

13pest kP(eli (i), 0-ts' 5 25 ~6 50: 7-22' 8-20: 14-10' !11 4017-55 
tllll!ll!r:I.18B!.-&!81111~-- Vámos!{yörk (é): 3125-54 :""ii'i'Y 9-4712 56 1:\-46 l~ 1520-4b 

Kmnimru0 .. N11;r.f.;Y;.,;~ 111111111V·u;' L....,I·Tmnimuumium: . 1 .l Mi:;kolc szpu. (i) '23-35.-, 5oo:-. s-ou. ! 'iT5'li 14-18.-.19-Gli 

.J~ El{er (i) j 0-04: l 5 351 :7-mi; il' 24T:r:IT 14-E6. liT-o~ l u. m. imakönyvl'it, filntes míl· Vámo~!<yllrk (é)! 2 23; ! 7-14: i Y 3ti' [ 14 02 ~l ·06: i2o38 
E veit, folyóirdtait, tankönyveit stb. V;lrno~llvöric (i) i 3 3o:•6-f4 7 20: 8·2510-00.13-lli 15 50 17-1319-19:20-5f· 

jó t6 olcsó munkáiról közismert Oyllnllyös (e)! 4-03! 6-28 7-4f 8 51 10 Ji 13 41! 16-16 17 40,19-46,21-28 l MÓCZER GYULA : : : 1 • : 

l kiJnyvköto (Kossut/t Lajos-u. ll/2) . Vékony vonallal aláiJuzott Hatvan-E){er ~ 'ziill kiil.lek~Ji • l 
· 28 éve fcu!lálló, moJ.-rnül bertm· = Vastal vonali •l alá·:uzolt gy::>rsvonat. *lltL\;u~ilii)'DSO<l ne:n áll meg. f 
~~ -delelt könyvk1ltön1üt,•rrnében- i 
l KÖTTESSEBE ~[§€1~~~~~~ 

Á R A ~ · Szombaton, junius 3-án 5, 7 és 9 órakor, ~ 
lJ • • vasárnap, junius 4-én 3, 5, 7 és 9 órakor 

ft l c s ll Rpák, enr!k, gyermE t.!~, ezt mindEnkiDBk !Mal kBIII ~ 
E R E D- ~ F6sserspló lm 

TehUnagy r~NYE ~ MAnAasc1 ~~E ~~"~-~-l M ~ 
ö i) Hétfön, junius 5-Én 3-5-7-9 drakor lM 
!:-A';.J ~KBA ~t'IRDE)SEN l , rnJ kzdj!n, j unius Un Iti 6 é8 9 óPilkDP [~ 

~! f . T A l F U N·!f 
A "~1~ttr~vid.éki J-!irlap" ~ ~ L2ngye_l rnenyh~l't u:ldgl;irü szinmOvB . liD 

.nmdcnl<~ lapJa , , · . . · ., " ·. . , .. · 

KULTUR NYOlVIDA 

~~~~é~~~~~,!~ 
l§*é][c:e=:wllc::e=ai!Cii?l[SOJt ~~)~~ 

széiJ cs i1.lé-t!s -· .... 
nyomtat, ányok l~lo(olc!:óbb 

ht!s ·er z•1si he y e • 

!\.ultur Nyomda 
••rrm~•a•••••••••••••,m••~~e.aaaalr&aB8alll 

HA EDDIG NEM VOL'I MEGELÉG~DVE NYOMTATVÁNYAIVAL: 

TEGYEN PRÓBARENDELÉST LAPUN.K NYOMD ÁJ ÁBAN! •• ..-,a~•~••' .. lUW~•••~•••~•••iBIIVl-..•1•• 
Nyomatuti a 1\ultur-uyomdáhan, Gyi1nJ1yösön. Nyomdavezetc'l: Sima Dávid 
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