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Pilótahalál l 
l 

M.ég a nevét sem hallotluk az., Az a koporsó, mit neki szántak, ' 
clitt. Senki sem ösmcrte. nem zárult le, nem reitettc magaba ! 

Ezer és ezer szem figyelt~ a ma- ' azt népet, amely évszázadokon keresz-l 
rasban úszó vasmada•at, ezer es ezer tül a nyug_ali kultúra védőbastyaja . 
kéz tapsolt neki kivaló teljesítménye- volt. 
ért. Gyönyörködve es büszkén kisér- A testének megcsonkitasa nem jart 
ték figyelemmel n eaős sziv ts a bá- olyan vérveszteségge!, amely megbé-
tor lélek repülése!. nitotta volna tetterejet é~; az élethez l 

Azutan percek alatt ezer és ezer való ragaszkodas szivósság-át. Nem fái 
1 ajak adta lovabb nevet, ezer és ezer l es uem retteg a jövendőtől, mert az 

magyar testvéri sziv fordult aggoda- ö munkajat nem nélkülözheti egy e-
lommai sorsa, élete, testi épsége fele. gész világ. l 

A magyar batorsag, a magyar tu- ll!azanak tudataban nem láudo-
das és kitarlas egyik hösének vére a . zik, de nem is esik kétségbe, mert l 
zöld buzatabiában pirosra festelle a vas-l az őserő· mindig kitermel részére hon- l 
madarat, amellyel szerényen, de lelkes 1 mentö allamférfiakat,vezetésre hivatott ! 
magyar hittd szaigaita a magyar re- e"yéneket, tudósokat, kik ésszel, hösö
pülésnek, egy igazságtalan békével ket, kik bator irányitassal mulatjak 
korlátok közé szoritott, nemzeti ügyét. meg azt a helyes utat, mely ha las-

Ismeretlenként jött közcnk s mint san i~>, de a biztos c:él felé vezet. 

a varas halottja tavozoll. Hösök helyébe más hősöket al-

Összetört véres teste fölött egy lit, kik bators.lguk és lelki erejök kel 
egész város részvéttel teljes közon- az egbz vilag fig-yeimét felhivjak arra, 
aége aliott megilletődve, mert egy h ös hot. y a Duna medencéjében el egy 
repülönek lelke a vendégszerető kör- történelmileg is elhivatott nip, ame
böl eryenesen az Úr zsamolya elé lyet megcsonkitottságaban, kicsinysé
repült. gében is értékelni l's becsülni kell, 

Futal, reményteljes életénrk el- mert szellemi fö!énye nem puszta lát
mulása nemcsu szükebb csaladjanak szal, hanem komoly valóság. 

fajdalom és vesztesrg, de vesztesége a Hőseink vérével stenteit földjrn 
magyar repülés ügyének is. csak béker, nyugalmat lis biztos gaz-

N~vtelen és ismeretlen hösök, fe- dasagi életet akar: - lgazsagot ll 
lelmel, veszélyt nem Íl>merve szolg~ 1- Nem fegyverrel. hanem ba tor fi
jak tántoríthatatlan hüséggel a nagy ainak lelkes kitarlassal végzett mun
mary" gondolatot, a n,agy.u eloi- kajával. A békés idok névtelen hő-
akarást. seinek tényei által. 

Nevöket csak a hivatalos körök A hösölr soraból - pilótahalál-
tartjak nyilvan, névtelenül, hősi és lal - kidőlt egy, de nyomaban ott 
bátor kitartassal küzdenek egy eljö- foenak állani tarsai, hoey a balsze
vendő szebb kor re nényével. rencsétől mer nem félemlitve, folytas-

Erv névtelen, bátor marvar ifjú · sak a megkezdett munkit. Az össze
hősi halala mutatja csak, hory a ma-J tört répmaciar vezetőjének vércsepp
gyar - földön, vízben, levegőben - jeiből nem a csüggedés, hanem az 
küzd ~s dolgozik; nem egyéni dicső- előretörés biztató útmutatójal látják. 
sérért, hanem az egyetemcs na tv ma- A répmadárra száradt pilotavérből nem 
cyar eszméért, hory mermutassa or- a kishitüség, hanem a magyar -
szae-vtiar elölt, hory ezertves multja ,,csak azért is" - ciszantura fog 
után nem eneedi macát eltemetni. tletre kelni. 

Magyar sors az, hogy áldozatok 
nélkül, nincs sumára dicsöség és el
ismerélll, de milgyar sors az is, hogy 
aldazatok véréből új erők és remény
ségek fakadnak. 

Adja a magyarak Istene, hogy 
városunkban hullott hösi vérébőlami 
fiaink is erőt és reménységet nyerje
nek ahhoz a küzdelemhez, amelynek 
nemes harcosa volt : 

Porkolab Ferenc. 

Pf\LÓCDERES 
Nagyon sokáig IeslOk és vártuk, hogy 

az u~c.ikon megjelenJék az öntöző autó, mert 
az egyébként is r o:; sz utak k~g)tl~n por
ten~o:errel áraszto! ák el a járó-kelök tüdejét, 
ne111 kim 'l ve a laká>okal sem, melynek ab
lakát - volt merész - kin) ltolták l 

A javítása tartoll so!. á! 
Mool, hogy me~o~jelent, ne•n sok öröm 

van benne l 
Nem sokan tuJják, hogy igen-igen 

sulyos adóv"l terhellen szalad és adJa Odilö 
pormente~ités' t, 

A vizlocsoló autól is adó alá vonlák, 
ame1y eredelileg 480 P körüli összeg volt, 
- mindaLldig, amig az adót fel nem emel
t.!k, - mert mosl a duplája. 

Az adó alól való mentesitése kéretelt 
is, - de eredménylelenlll. 

A \árus öntöző autója n em jármtl, 
hanem kJzegészsegügyi e s z k ö z_ 

Az öntötö autó nem járja - más jár
mOvek mintáJára - az országurakat, hanem 
a város bellerOletén .• kilárólag" a város állal 
fenntartoll ulakat rongalta, tehát adójával 
olyan urak fennt.ulásálwz járul hot.zá, ame
lyen csupán egyszer és uróiJára járt, mikor 
saJát kerekén leutazott városunkba 

AJánlatos és 1anácsoa volna tehát ar. 
adómentessl!gét még egyszer megkérni. 

Szlnle leheletlen, hogy egy kOzegész
sé&Ogyi StiédeszkiJz adózzék oly utak javá
ra, amelye! nemcsak hogy nem használ, de 
soha fel sem keres. 

A napl két-három pengő adó nagyon 
megkeseriti azt az örömet, hogy a város 
belső utjail - mosl már öntözik. 

Nem tudjuk, hogy 11 téli hónapokban 
be voll-e adva a rrndszám? l 

Ezekre a hónapokra U!!yanls nem kell 
az öntözőautó - a beadott rendszám men
tesili a beadás idejére az adólól. 
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D! le'1et mél{ másként is: 
liJmlövel iJntözni. 
A varus k.osszája - mint rnindenek -

(rzi a ncho!z idllkel. 
A mo&tanf teher - bUiyos ll·her - a 

jövőre nézve elég jö f111YeimezMo!s keil, hogy l 
legyen - az elllrelát4s szempuntjából. 

Hat hónapi!{ nincs azOkség az öntnzll
re, - e1.t a hat hónapot meg lehet és meg 
kefi spórolnf. 

Nem ls f lléreket, de pengliket takarl
tanak meg. 

R~nk fér. 

kezett hal1láig. 
A város lakói a kórház környé

kén csoportokban vártak a mütöböl 
jövö híreket, szünet nélkül cseagen a 
kórhaz telefonfa, a kórház szemé(yze
te nem győzte az érdckl6d6k fclvilá
gositását. 

Láng a IBVBUöban 
Este tiz órakor megnyugtató hí

reket adtak a beteg állapotaról. Az 
.éjjelt elég nyugodtan löltöltr, reuel: 
azonban állapota hirtelen válságosra 
fordult is kilenc órakor egy bátor 
magyar hós~>el kevesebb volt az élók 
között. 

Gyöngyös repülö egyesületének -- a l 
Moveronak -, a v<~ros igaz érzésü 
magyar lakóinak szomorú Pünkösd
jök volt. 

Orszagos mozgdlom előzte meg 
a gyöngyösi vítor1azó reptilök pün
kösdre hirdetett, g"Zd.Jg és valiotatos 
müsorból összeallitott repülönapjat. 
Budapeslröl kü.ön lilleres gyorsvonat 
hozta a pesli érdeklodöket, a jól m~g
szervezell rendats ped1g gondosko- . 
d olt arról, hogy a Vci l meg y e sz i ne -1 
java jelen legyen a gyöngyösi repülék 

1 ünnepen. 
Anna heleegasszony kegyestm · 

vallalla a JJn~a Zo:lan mernök aito1l l 
h:rvezdt vitorlazog.~p megKereszteíes~l: l 
amivei a~ e~ysze~u S~'!OI'Iunnep kulso l 
fenyben u Jelentostget nyert. 

* 
A harom órara hirdelett ünne-~ 

pélyre m.u a koro~~ ddutani árakban 

gyü.lekéznikezdtek.Dr.F"~'~•Yi T~~amér i 
mimszter, Dr. Hedry Lormc fosspan, l 
Oo<olicsanyi arispan, Dr. Hodossy Ge-, 
deon orszaggyülési kepviselö és sok 
suz elökelöség jelenlétében pontosan 
barom órakor üdvözölte Dr. Puky l 
Arpad poigarmester c1 megjelenteket, l 
kremt:lve, hogy a magyar élniakaras 1 

egyiK megnyilatkoz;lu, a magyar ki- l 
l tartas és erö igazolesua hívta egybe 

a Movero a vendegeket. l 
l 

A ,.Gyöngyös 33'' megkereszte-
l 

lése utan Dr. Fo1binyi miniszter rnon-
doLt beszedet, megig~rve, hogy Gyön· 1 

gyós varosat tarnuga1ni fogja a marra- 1 

kultusz tovabbfejlcsztésébtn, kü,önö- l 
sen pedig, hogy aMatra utjainak po.r- ! 

ldlanitasara m<"gkeresi a biztos meg- 1 

oldas lehetöségét. 

* 
Egyszerre három motoros rép-

rnadar röppent a levegőbe, s hosszú 
ideig gyönyörködhettek a jelenlévők 

a magyar ,.kereskedelmi" repülés fej
lettségeben A sok ezer szemlélö visz
szafojtott lélekzettel nhte a gépek bá
mulatos fordulatait b idegfeszítő mu
tatványait. Harom magyar kiváló höse 
a levegőnek aratta a tapsokat leszal
lasuk alkalmaval. 

* 
Egy sötétszürke kétfedelü tép 

e~;yedül szelte a levegőt etután. A 
legna~yobb biztonsággal, a nézök előtt 
elképzelhetetlen mere_szséggal véghez- l 
vitt fordulatokban es buKfencekben 
gyönyörködhetlek a npü!öléren Illeg- 1

1 jelrnttk ezrei. 

H.slalának hire pillanatok alatt 
elterjedt a varosban s a részvét 
szazakat vitt a Kórhazba. 

* Egy elkezdett ,,dugóhuzó'' -~ 
lang csap ki a gtpböJ - rgy fojtott . A városunkban elhunyt repülót Buda
robbanas 5 a következő pillanatban a l pedre szaililottak, a városházára pedig, a 

város réuvéte jeltul, kitüzttk a gyásdobog6t. 
repülötér mdlelli búzaiabla kóZrpén ' Öt zokogó testvér gyászbaborultan 
összetörve a foldbe fúrúdilt a büszkr, i állotta korül a fialal - 27 6ves - repü1ó 
sztp acélmaddP, ! kouoruboritolla koporsóját, arnelv órökre 

P.lótaj<~t a segitségére roh•nók l magaba z.1rta a magvar repülfügv egyik 
véresen emelik ki, ho~y a pillanc~tok l értekts ts kivalóan kepzelt tagját. 

D M K l A .:salad a kovctknl gyászjelenlist &'alt megerkelell r. annó alm.an' 
1 adta ki: 

féiorvos elll'rHiruse rnel.ett a kórhaz.' ~:~.omoru szivvel tudatjuk, 
ba szallilsak. l 

hogy forron szeretett test-
* verünk Porkoláb Ferenc m.kir. 

H.->gy a sokezer né~öt n'e~n~u~t- légügyi föellenör, ny. álL 
tass.ak, a reptilést i~anyitó parancs- főhadnagy, szo1g1lat telje
nok,amüsorlovabbirtsZtnek eth,,.l.sitc::s közben, f. hó 6-én, 
gyasaval mrg egy vontalasos vitorla. <iyongyösön h ö si repülöhalál t 
zó repülést en~edélyezett, azut.:in pe- h a 1 t , 

dig a gépek Pest iranyabanelhagytak Temetése f. hó 8-án 17 

a repülöteJel. 1 h-kor az evangélikus egyház 

• szartartása szerint a rál..os-
A lúuhant pilótát a helyszínen a 1 keresztúri hősök temetöjé

repiilöosztag orvosa és Dr. Mannó b :n lesz. 

Ko~lm~n sebészfőorvos vellek .lpol~s 1 Budapest, 1Q33 j unius 6, 
l 

a'a, s me~ailapirotrak, hogy robbszö- 1 

rös törést e~ agyrazkó:iasr szenvedett. ' 
Kórhuba törlent szaililas' u• an azon
nal a rnütöbe ville". A sulyos sérü- ' 
lések ell.átasa l..özben meglelentek Dr. ! 
Hedry Lörir.c föispan, Okolicsanyi 
Imre ali~p~n, Dr. Puky Árpad polgar- ; 
mesler ts P. Herrnann Hermenegild, 
hogy a szerencsttlenül j.ut Porkolab l 
Ferenc legügyi föellenör allapota felöl l 
biztos értesülést nyerjenek. A poutos 
orvosi vizsgálat megállapította, hogy 
a lezuhan! pilóta lába harom helyen 
eltört, mely törések b öl kelt ö nyilt tö-
r es volt, sulyos agyroizkadást, al
kapocstörést szenvedett és nyelv ülö
eret kettéharapta. 

Ezen sulyos sérülések dacára 
eszméletnél volt. A sebesült légü~;yi 
főellenőr orvosi kezelélét a beszállitás 
után egy óra mulva - a repülö pa
rancsnok jelenlétében - tf'ljes felelös
siggel Dr. Urbinyi főhadnagy-orvos 
és a pilóta főhadnagy-orvos vették át 
és végezték másnap délelölt bekövet-

Martha, Piroska, Gyula, 
Er~sebet, Eva testvérei. 

Aldas emlékére! 

Jamhorse hirsk 
Zavarok a riadónap kiJrDI. Nagy 

bizouyt,lauság uralkodik a cserké~zberk~:k
bl'n a riadó m1a11. Vauuak, ak1k 14-re tip
pclik, n1áook ir:1sban, ~Öl 11yomratásban is 
vdl~~ olvahh .. tlll, hvi<Y "i eavato:t hdyröl 
sztrzell érit! üléstk szerirll" az országos 
nagy coerkészriadónap 17,•n lesz. Már pe
<hc a riatlúuak ~ppen az a természete, hogy 
valóságos riadó legyen, tehát meglepetéssze
rü~n érJ~: a c:;cr l!észtársadalmat. Eppen ezért 
el!y terminusban sem szabad bizni, mlvel a 
l~gmeg'Jizhalóbb inf~Jrmáció ls csak talél
gatásun ala ps. ik. A riadó pontos napjét még 
senki sem tudja csak maga a táborparancs
nok, ll pedig l{ondosan lirkolja és talán még 
a kalapjál ls leveszi a fej~rlll, mint egyko
ron D~á< Ferenc, nehogy ez a kalap vata
miképen megludja I!OIIdolatát és eláruija. 
Készüljlink tehát ser&!nyen, rn<rt hiszen egyik 
fil cserk~szerény, hOKY rnlndig késze&olétben 
kell le:-tnOnk a "ló munkára•J 
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MEGYEI ÉS VÁROSI 

HIREK 
lz dj hadirokkant tarvtnJ 

Mull hó 13·én rendelte el Mal{yaror
azig kormányzója a h~Wirokkantak ta más 
hadlgondozotlak ellálásár~l szóló törvény ki
hirdetését, melynek most már c~ak a Vt'l(rc
hajtisa van há1ra. E Helint a hadil(ondo
zásl Igény a következökr~ terjed ki : jara· 
dékra (rokkantjáradék és nev<!lé:;i pótlék, to
vábbá hadiözve1nl járad~k. árv11járadék), já· 
radéksegélyre, jaradékmegválláara, temetési 
segélyre, gyógybutl ellátásra (gyól(ykeze
lés és mesterséges testrészpótlóval ellátá•)., 
rokkanthoni etlá1ásra, kik: pzés uj éldpályá
ré, nevelőintézeti elléitásra, Oozlöndi,ra. egyéb 
kegvezményekre, jog.,kra és elönyOkre, mc
lyekel a tOrvény 25-31 §-i soroinak lel. A 
ha,llgoadozollak 3 csupuriJában: a ti•i.ti, 
altiszti és leaénységibeu 4 járadékosztály 
van f<!lállitva, a kereső· es munkaképesség 
csökkenése szerint és pedi" 100, 75, 50 éa 
25 százalékos. 

A első járadékosztalyban, vagyis 100 
0/0·os rokkantság i>eléheu a t,szll CH;port· 
ban 240 P a havi járadék, az allilllzli cso· 
portban havi 120 P és a l~génysegi11en havi 
80 P, a másodikban havi 64 P, 48 P és 
32 P, a harmadikban 32 P, 24 P és i6 P, 
s a neayedikban 4 P, 3 P es 2 P. 

A hadiözvegyek járad.ka havi 16 P, 
10 P és 5 P. A hadiárvák járadéka havi 4 
P, 3 P és 2 P. Slülöllen had,árvák Járadé
ka havi 7 P, 6 l" és 5 P. HadigondoLOti 
családlag járadeka havi 5 P, havi 2 P 50 f 
és havi l P 50 f. az előbb ernlitott csupor· 
. tok szárint. - Ezenkivül vannak n.él! a 
hadirokkantakat meaillető nevelési pótlékok 
badigyámollankélll. 

Az Iparkamarai lllettk. A miskulci 
Kereskedelmi és Iparkamara a folyó évre 
frzetendö kamarai Illeték százalé~ál 6-ban 
állapltotta meg, mely a kereset_i adúk után 
zetendO kl. 

A tejfor1alom szabályozlisa. A föld
mivelésülyi mirliszh:r a ltjlurgalum ÜtcYében 
ujabb rendelelel adott kl, Eslerint a külön· 
bOLÖ t~jgazduégokból ered6, iparengeuclyes 
városi h:jellátó üzemek utján forgalomba
hozott leJ z-slrlartalmának legalább 3 5 szá
zaléknak kell lenni. A zsirtartalom szál.aléka 
a kannán, vagy palackon megjelölendö. Az 
árusiló helyen a tej zslrtartalmél az áfvá
nyon is szemb~tUm:) számokkal fel kell tUn
ldnl. LefölözOlt t~j~t. vagy le)szinn~k keve· 
rékét lej gyanant forgalomba hozni tilos. 

A kGzDzemek feJDivlzs1ilata. A 
rész vén) társaságok, közUzernek gazdaságo· 
sabb mUködesének elöseghéséröl kiadoll 
mlnlszlerl rendelkués szerlnt a közüzemek
kel biró városok tartoznak azokal a kiadá· 
sok csGkkenlése és mUkadésOknek gazda· 
sigosabbá tétele szempontjéból feiUivlzsril
nl. A vizsgálat er.:drnénye, lllelve a lakaré
ku .. igl javaslat a lörvényhdló~ig eh6 llszt
vfsel6je, az alispán uiJán záros határidG 
alall fellerjesdend6 a pénzDIIYIIIinlsztérlum
ban nerveze l t • Kozérdekelt'éiek Felügyelő 
Hatós6gihoz•. .... __ .... 

Terjessze lapunkat. 

·•. 

TANOGt N~PNEVEL~~ 
Belrallia a relilllmnlizlumba. A kö

zépiskolal Rendlarl.\s 5. §·a értelmében a 
beiratásnél a hPiylleli tanulők elsőbbségben 
részesllendök. EnnélfoJI•:a a helyhelltanulók 
belralása junius 26-án (hMön) délelőtt 8-12 
órá1g ll'~z. a vidéki tanulelk beiralása pedill 
junius 27 én (kedden) délelllll 8-12 óráig 
A beirará~okat junius 27-~n déli 12 órakor 
lezárjuk. At 1. ll. lll. ~ IV. oszlálybar. -
tek inkilet a kurlatozr•ll létszámra - célsze-
r il mf.r a re~~:Keli órákhan mielöbb jelenkezni, 
dmig az l'löirl létszám be nem Mlk. Szep
temberb~n már c~ak azon lanulók vehelők 

ld, akiket javilli vizsgá'atra uta~ilc:tak, ml'iy
nek sikl'rétl'll függ, hory mely osllál)ba 
léphdn~k. ldl'jlrn tanintézeiből c~ak a~kor 

veszUnk fd tanulót, ha szü.t'lnt:k Gyön~yö~re 
való álkidll\zsée a ft:lvétrlt Viilót-an indu· l 
kolllá leHi E~yébkt'nl n•indl'n ta~:ul<\ oll 
folytas~a küzépiskulai t~nulmán) a il, ahol l 
eddiK járt. 
---,-. ...... ......._ ~ - ~- ~ . - . - . - - ! 

Értesités! 

Ujdonságok 
A TÜZOLTÖK GYÁSZ>\. A 

gyöngyösi önktn·es tüzo tótcstü!etet 
sulyos csap-ás érte. A testület örökös 
tb. parancsnoK:a, Bercséovi Gyula volt 
bankigazgató e hó 8 an elhunyt. Negy
ven évig volt a testületnek ügybuzgo 
és önzetlen tagja. Halála az egész va
rosban mély részvétet keltett, mert 
mindenki szivböl szerette a regi jo 
magyar idök hagyományait örzo dc
rtk jó polgárunkat. 

HALÁLOZÁS. Berier József a 
jaualsószentgyörgyi egyhazközség h. 
kantora, 25 éves koraban elhalálozotr. 
A tehetséges fiaral kantor a'Z utobbi 
idöben varasunkban is gyakrabban 
szerepelt. Miskolcon temettek el nagy 
részvét mellett. 

'lÜZ. Pünkösd vasarnapjan özv. 
Kis Józsefné h.•zanal tűz tamadl, az 

Gylbgyös város ts Járása istalió és a félsz.t.r egctt le, 1ok to~kar
hazafiasan gondolko.Jó pCllgársá- many és vcsszö lett a lü1.nek mart,_ 
gát ér1esitjUk. hogy ajunius 18-ra léka. A tüznél Benyik József, Kozma 
ten·ezett "Mátra-Országzászló" 1 József és Nagy Istvan tüzohók sulyos 
felavalábi Unnepstgdt julius hó 1 égési sebeket sz.tnvedtek. A megsebe· 
2-ára (vasárnap) halaaztottuk el. : sült tüzoltókat a szomsöédos Kórhaz-

Az Dnnedség rtszletes prog- ban kötözték be. 
ramját falraga~zokon és a lfgkö
ze'ebbi lapszámban k\SzllljOk. 

Országzáuló Bizot ság. 

SPORT 
Labdarugó mérközések 

Pünkösd m.ásnapjan a GyAK a 
sajat pályaiéin az I. osztaly jobbik fe· 
Iében helyezessel biró PTK-val (Pe
reces) tartott b.uatsagos mérközést. A 
küzdelem míndvegig erös iramu volt 
és a GyAK javára 7: 2 ar.ányban vég
zödölt. 

Holnap a JÖSSZE-vel (Jaszapati) J 

bajnoki mérközést folylat Ic a Gyak 
itthon, Úrnapjau pecig a GyKSE-val.[ 
Ezzel az 1932-33-as bajnoki tv lez.t• 
ródik s csak a~ ősszel kezdödik az új 
bajnoki. 

A ny~ron a GyAK M.át,afürcden 
a benépesülö üdülötelep nyaralókö
zönségénck rendez labdarugó tnérk.ö
zéseket. 

Tenniszverseny 
Unancaat.. Pünkösd másnapján 

az ózdiakkal mcrtartott tenniszverseny 
rvöztcsc a GyAK lett 7:5 arányban. 

ELÜTÖTTE A GÉPKOCSI. 
Krakoczky lstv.an ll tves fiút a Jókai 
uccaban Lowi Adolf Bp. 27-890 sz • 
autója elülölle. Lowi a több sebböJ 
vérzö fiút azonnal a kórhaz ba uálli
lolla. A nyomozas megallapilotla, hogy 
a kocsi vezetöjél gondatlankág nem 
terheli, mert amikor egy szembejövő 

lovasfogalot mellözni ak.r.rl, Krakóczky 
a lovaskocsi mögül a fépkocsl elé 
futott, maga ut.án egy kis kézi kocsit 
huzva, s igy az ósszeütközést eJhari
tani nem lehelell. 

ÉRETTSÉGI, Lapunk urtakor 
hirdettek ki az alJ. fögimn. ezevi érett
ségi eredményét. Jelesen érettek: For
gacs So~rolta, Kerlész Tivadar, Roth 
S:dgfrid, Fisch.:r Andras, Povozsanyi 
Árpad és Racz Imre. 

Jol erettek: For~;ó Imre, Krausz 
Béla, Szabo Z~i&mond, Vaczi József, 
Mandl Kató cs Mózes Eruébet. 

Egy targyból ketten, több Urgy· 
ból egy jelölt tesz pót, illetve ismétlő 

ereltségil. 

A jelesen érettek közül Forgács, 
Kertész és Roth az összes melléktar
gyakból ls jelrsek, igy ök k.ülön ki 
lettek tün,etve. 

Junius 11-án, az Ernsicana jubiláris diszközuyOiéss l 
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4 MA TRA VIDÉKI HIRLAP 1933 iunlus l l 

~~~JM~a g~á n~h i!!!r d!!ef~e~· s ~Bk~~~/ Hirdetéseink eredményesek 

Házela2! .. ~a .. M, .. .,. • Vasuti menetrend 
Kálvária parton levö Érvényes 1933 május 15-töl 

is barmikor •tvchct6 azoa 
====;;;;;;;;;;== -·--···-···-----

,_ .. ,· __ 1 N D U L Á S G Y Ö N G y_ö_S_J!_Ö _!-___ _ 
Gyöngyös --~il 1~.-:;-fir~ 2o! 6-42! 7-51! 9-01'12 10 14-5ii6-3Ú8-2Úo oo 

h • f mcly éveken át l d azama lakóhelyem volt 8 a om. 
KEMÉNY JÁNOS 

- -kir. tanácsos, ny. polgármesttr.- -

AJÁNLJA 
LAPUNKAT 
BARÁTAINAK 

••••••••••• KÖNYVEIT 
l u. m. imakö·•yvt>i', l zrtes mü- l 

jó er olcsó munkdiró/ közismert 

MÓCZER GYULA 
kiinyvkiitö (Ko.~suth Lajos-u 11{2) _. f 
28 eve f .. nnállo, rnodt>r•IUI heren- -
-detell könyvklltcimütcrrnt'ben- ~ 

Vámosgyörk (•!)J 2-13~-5-46/ 1-01! 8-12! 9 28!12 43. 15 22'16 59!18 5420 24 
Vá·nnsgy··rk (i)! 2·33~--i 7 19i i 93~:14-07 ~~17-12! :~ 
Bpest keleti (-)J 5-4 i i 9 51 j :i"i'1'tii 17-lo' ~~ 19 37 j :...,!22 

Várnosgyllrk (i) i 3·23! 5-59/ j 8-21i""Y-5'4:13-0ti; 15 47: i19-16:.!0·51 
E~w (~)J 5-34jT41i i-;:;:"3511- gjl5 57! 'i'T.Usi !W-3'522 45 
,'v\iskulc szpu. (é) i 6 44~--~ J""Y-'[;j 12 40ilu 22; 17-25! !~23·14 
·--------- ! : l :-:_: ! ~i_l~j __ 

ÉRKEZÉS GYÖNGYÖSRE -- -----=---------
Bpest keleti 
Vámosgyörk 

Miskolc szpu. 
~Ker 
Vámosj:yllrk 

Várnosl(yörk 
Gylln11yös 

(i)' 0-18 _5 2~ i 6 50 7-22j 8-20 14-10 it 7 401755 
(·).3 12 5 !>4 :'"'Hi'4 9-47:12 56 lft-43 -i'4i520·4fi 
(i) 23 35, : 500:- R oo! . 'j'j':5'ü 14·18-,1\HJ 
(i) i o 04: j 5·35[ .""X-iiHj :1 24Tr4i 14-e&: i"f9:o., 
(t~)! 2 23: ! 7·14i i"";"Ttii 1402"i5-321 -os: !2o38 
(i) j 3 3ol•o-r4: 1 2o: 8-25'w-oo!l3-lll rr.So 17-13)9-19!2'0-55 
(é) j 403[ 6-28: 7 411 8 51'10 32JI3·41! 16-1617-40il9-46,21·28 

! : ! ' l : : i l 

Vékony vonali~! aláh111.ull fhtvan -Eger közölt k!\zlekedi i<. 
v-sta>( Vll0'111 •l alá 1111.0!1 gy,>rsvonal. *Halászdranyoson ne n áll meg. 

l vert, fuly.drJtait, rankf\uyve t sth. . 

l KÖTTESSE BE ~lt=fl:'l~lctt):II/C8lllt:0=11~~ 

•••••••••• ~ Apollo' Mozgo' ~ HIRDETÉSEINKNEK ~ ml 
Aa:·-: ~ Szombaton, junius 10-én fél 6 és 9 órakor, ~ 

kiCSi,ERED ~ vasárnap~:~~~~;~~~~: órakor ~ 

Exelsior Caharé ViláP.hiradó 

~~\~J~KBAN HIRDEIENI l ~ Hltfln-lllldd, )DID 12-~-11 W l á ltralar D.il 
• • ~ Rendkivüli előadások lm ~...~~~~~~ 

A "M~travid.éki ~irlap" ~ 5 budapesti szinész személyes fell i pfl\·el ljl 
rnmdenkt lapJa. ~ É .. , " liD 

····- -· · •••• .iil " n mog a so g or ~ 
KULTUR NYOMDA ~ Nótt" Ká · k .. · t o·· G· b ft" lm- lJ szép és izlé,es ~ ro .. y oztsmer " ore a or" 

nyorntatványo·, lel(olcsóhb k ~ 
bes,erz,lsi he Y<! SZ eCCSe. IJ!J 

Kultur Nyomda I·.,IIE11t1llij .d~IEC:'I~Ir:-81lc:aa 
ll1lii:Rlaraaa8rMB18111!118 ... 1RitHt&na:B:IIBIIB•m•••••• 

HA EDDIG NEM VOL'l MEGELÉGEDVE NYOMTATV ANY AIVAL: 

TEGYEN PRÓBARENDELÉST LAPUNK NYOMDÁJÁBAN! 

•&IIIIIIBB1·····~·--•UIIIIB •• BIIl •• B8B.81WU 
Nyomatott a 1\ultnr-nyomdáhan, Gyöngyi~sön. NyomdJvezetö: Sima D,h·ld 
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