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A HADIROKKANTAK ZASZLOJA 

Mikor az orszárzaszló felavatásán 
láttuk öket csendesen, azcrtnycn fel
vonulni, mikor hallottuk a falabak ko
P•r•ilát, láttuk, ahogy a& üres kabat
ujjakat mcrlen&cti a aztl, önkinytclc
nül eszünkbe jutottak a szavak, me• 
lyckkel koszorújolral Hösök napjan a 
tömcrsirra hclye&tc clnökük : "a hon
szeretet halott mártirjainak az tl6 
martirok." 

A hazaazerctet él6 martirjai ••• 
A rém. kath. egyház dicsf.:nnycl 

ivc&i a mártirok homlokát. Megtettc-c 
ezt a macyar társadalom? megtette c 
a evönevösi táraadalom ? 

Milror a harct~rröl csonkán, bi 
nán, öuzetört testtel, roncsolt idctck
kcl, összetörve lejöttek, ök voltak a 
társadalom ünncpcltjci. Volt virág, vol• 
tak szónoklatok. És azután • • • azu
táa visszattrt mindcnki a ma&a mán
dennapos rondjához és cllclcdttk ökrt. 
Mcrszokottá, köznapiva vall a mankó, 
az örcs kabátujj. Rajuk bíztak, hory 
tljcnck, ahory tudnak. A társadalom 
uj probltmak előtt állott, mindcnkinck 
mcr volt a mara baja, gondja, mcg
szünt az trdckiödcs, bcza• ultak a szivck. 

Ez törtint Gyöngyösön is. Az
előtt sehol sem latták öket, tum is 
törödtek velült ; most ott vannak min
dcnütt s é»Zre veszi öket mindcnki, 
akiben csak egy szcmcrnyi bccsülct
~rds van. Ök tudnak halottjaiknak 
olyan tcmcl~st rendezni, mclyct barki 
mrgirigyclhct, mcrt ök az lstrn nevt
ben való temetist is mcr tudják ara
nyozni mclcr szcrctctükkcl ; ott van
nak mindcnütt, ahol egy magyar em
bernek illik, v .. ry kell ott lennic ; so· 
v any kasszajuk ból mindir telik egy
koszorura s multjuk, ntman türt mar
tiromságuk, mindcn idők c lcrszcn· 
trbb pe d.aja aidasthozó napként ter
mékenyiti mrg a nemzet viragos kert
jét: a gyermekek ~s az iljak lelkét. 
Ök cnncit a nemz, Inek Jernagyobb 
~lö értéke, ezt ma mar mindenki kezdi 
érezni. 

A Gyöngyös-városi is járisi ha
dirokkantak, hadiözvegyek ts hadi
árvak hlmarosan zaszJót szcntclnCK. 
Ke.( nekik a zászló, hogy mer legyen 
a külsö, szenl szimbóluma annak a 
verszövetségnek, me ly ben ök élnek : 
a lcrszcntebb cszmetrt együtt hulla
tott v~r szcnt azövctaigénck. Áldoz
nak eztrt a szimbolum~rt ök maguk,/ 
áldoznak melcg lclkü u•io~sszonyok ts 
lc.anyok, akik mar hónapok óta ajan
d~kozzak oda idcjGiu:t, képességüket, 
aldozatos szerctctükct a nagy mun
kanak s a hadirokkdntak bizonyosak 
abban, ho~y ami a maruk erejéből 
nem tcli:C, azt póiolai fogja a tarsa· 
dalom. 

A hadirokkantak zászlót szcntel-
nek: nem olyan zászlót, amilyet aza
bolt irért tucatjavai ont a ayar, ha
nem olyan zászlót, amelynek clrondo-

M.tr-mar kttstrbtcJtünk ezen a 
világtörttnclclllbcn paratl.m h.alallan
saron. Dc aztan ök magutc muzdu:
tak me,. A rcgi rómaiaknal azokas 
volt az, hogy ha valaki tisz•strct a
kart elnyerni, kiment a Forumra, fel
tarta a h.~za~rt kapott sebeit s a ró· 
mai ntp előtt czcar: a sebek voltak az 
út a tisztsérckhcz. A római előtt leg• 
naryob~ Cfltk VOlt a hazaért IZCDVC· 

cfctt leb. A marvar fajta hirtelen lcl
kclül, dc lelkesülése lcgtöb~szOr szal
malánr. Csakhorv a 1zalmalánrot i1 
lehet ilcszteni. • . A hadirokkant.ak utja 
a feledés feli vitt, dc 6k felráztak a 
ta d 1 t h k i Iba s kivitele teljcsen ryönry6si, amc-

rla a ma • a mcssze varyun s lyct nem a ryar, hanem a nerctet 
mig attól, hogy mindcn marvar ott illit cl6 s amely clrontlol.sban, ki 
lássa homlokukon a dicsfényr, de Jer- l dolrozisban hihetetlen .magasan .ill a 
alább tszrevettek mar 6ket. H.atott a tucatzászlók felett. 
rémai ptlda: a feltárt sebek mcrn1oz- A hadirokkantak zászlót szcntel-
ditották a t4rsadalom lelkiismeretét. nek. Otszagos közpo:ttju'< felfigyelt a 

tcrvckre, iszrevetic a kidolgozas aztp
sigét s a gyóngyösi bajtársak ünncl'ét 
orszigos linncppé kivinja tenni: a 
ziszlószcntclés napján Gyöngyösön 
rrndezi meg a hadirokkantak orszagos 
vindorgyülését. Ugy érezzük, olyan 
tömeg lesz itt, amilyent Gyöngyösön 
még nem lartak. S tudjuk, hogy mi 
gyöngyöslek nemre, korra, osztalyra 
es telekezeirc való tekintet nélkül egy
től-egyig ott lcszönk ! 

F/1LÓCDERES 
fl.uminchat fokos hőség árnyékhan ! 
Mindenki mt>nei.OI a hö~ég elöl, hogy 

enyhillést találjon a tikkasztó me1eg dlen. 
Senkinek sincsen k'!d•e a háthól ki

mozduhll, - nu:rt a hirtelen rankszakadt 
hőség szinle türheletlen. 

A hivatalokban is nyári szDnel van. A 
t1sztvisdllk nagy resie szabadságon. 

Annak jó, kinek úgy !Ölt sora, hogy 
most van hivatalos ullnetr. 

Akik már •:lsszajiHtek, vagy még ezu
tán távoznak, s .. envedi~ a meleK és a munka 
kettős kellemetlenséget. 

Eineztilk a virasi adóhivatal na11y ter
mének nyá• i lor11almát. 

Igazi uburka-ld~ny. 

A lelek nem na11yon tolonganak a 
pénztár körlll, - nem csak a nagy h(lséK, 
hanem a nal{y pénztdenség miatt i~. 

Nem 60k a munka, 
A városok, egyik a másik után, enyhit 

a :isztviselöm. 
S:t.umbat ddtöl - hétfő re1u1el nyolc 

óráig tart a hétvégi weekend. 
Ha~znos és célrav•~'etll. Megszabadilia 

a tisztviselöket egy pár C:Hára a meleg, fOl· 
ledt levegöjll hivataltóL 

Nekik nyu11alo01, lldlllés - senkinek 
hAirAny vagy kAr. 

Ar. egyik szombalon öten sem fordul
lak meg hivatalos Ogybeo ar. elléS& llplllet
ben. Unalom és höhullim terjenKell a hiva
talok felett. 

Vannak dolgok, arniknek utánzása, át
vétele n~m lll.éllyen, klllönt·~en akkor, h;s 
embertánainkon - ezúttal utDnk dolgt.J.ó 
tiutvi&clllköaJ - &ellilllnk l 

Ha más városban jól beváll a munka-
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kedv fokozlidra, l!rdernea len próblit tenni 
vele Itt a Mitra tov&!llen ls. 

E1y kis mea&!rté1. eay adai Jóakarat 
- s mir me1 ls van. 

Secrkiaek sem fol eszébe jutni a két 
nemes érzésből eredl lnt&!z:ked6a azA•on
kér&!se • 

• Jó tévő neretet maradand koazorrbva. • 
Osszesen hat - 6 - szombatról van 

szó .. , talArr e1y kicsit me1 ls klstOnk.
jobb későn - mlnt soha, 

Keresztszantelés 
a Mátrában 

Kicsinv, de annil lelkesebh · hlvöserer 
Indult el 1933 jullui 13 h ebéd urlin Gylin
lYOs/ln a mátral kisvasut lillomliHól, hOIIY 
résztveg)en Puszrabene twlell a Mátra hegy• 
aéaben az u. n, KallókvOtgyében álló &!a 
most megujjtoll ker~szl f~lszent l._lal'n. 

Hosszu évtiz~dek óta áll ez a köfeszD
let e helyen. De az utóbLll években mlir'na
IYOn rnegronl(álódoll a kereszt, csaknem 
Osszeum loU. Ö ,sz:e-v'ssza repedezell.az egész 
eml~krnü, esö, fagy és a puszlilitó · viharok 
lekortallák a sz enikereszt niluden diszél 6ay, 
hogy katolikus vallásunk e magasztos )el~ 
képe Inkább kőbahnaznak lálsZl u. ·•· 

FAit 11z sok jólelkll kere.szténynek mar
dosta lelkOket a tehelethmséfL hoay .'az tm• 
lékmDvd nem képesek a rombaimatból kl
emelni. o~ hát a mai su'yos t~azl.la.á·~r vi- : 
szonyek kOzOII e kérdésné' '• ~1&6bl~te'ndll · 
és Italaszihal aliana lb bajokon k'eltetl. seal· 
teniOk : elfY-t'IY árrallan tseciein6 rn~lrnis 
n)·omorban sinylödö felebarátjuk· ml!t~men· 
lésére forditották adordnyukal, lllert ;caritas 
Chris li uraet no~o •. 

Vél(re azontan az égető bajok megle
hetős le~Dzdéoe után, megértö és AldozMtos 
jó katoll us testvéreink Osszeadték filléreikel : 
al ernlékrnll javirására ls. Majd megadrák a l 
rneabidtsl az egyik ltYöngyOsl jóérz&!~oG kö- ' 
faragómesternek a munklilatok elvé1zésére, 
akt azutAn nagy IIIYI!rlezettel er' ls v&!ltzte a 
rliblzoll SLép f~ladatot. Az adako&ók lelkes 
gArdAjAból p~dlg az e11yik uriasszony kOz
henjlirt a váro&l fllm~rnOknél és ulila ke
resztOivitte azt, hogy a kllfes~ Q let elhanya- . 
golt környezete és hiányzó korlitjal is kija- 'l 

vittassanak és pótoltassanilk. Amiről a fö
mérrrOk rOvldesen J[Ondoskodotl, 

A ft!lszentclia nagy alkalmira való U
sz lillidések már a kora reggeli órikban meg
kndödtek. Két serény nöl kéz gyönyöfil 
tölgyfalombokból hat;,lrnas koszorúkat font 
é! azokkal kllrOirakták a szent kereszlel és 
e1ész kOrnyékct. Majd összebordtik a kO
uli kertek pomphd róz:silt, valamint az 
erdök-mezök sokszinll •s Illalos virigall A· 
hltatuk bizonyságiul és IZ Dn1epsé1 f&!ny•
nek emelésére. 

Mtkor délutAn a buz1ó hivek kladed 
aere11e meajelent az emlnmG me1Aidisit 
v&!j~zÖ fötls1.1elendö P Hermann Hermenealld 
uent ferencrendi tartordnyfönOkhelyettes
sel &!!OkOn és a főtisztelendő Malllz:terUk
nek segédkező szent Perenrendi hittudomAnyi 
oallaatők tevékeny és Ahilatos csapathal a 
feldiszitell feuOietno!l, mlndenkl szlvét a m ~~
halottai& &!a a bDu"e Onérzet OrOrne tOltOlle 

me1, mert ujra illni littik a azentkereszM, 
valliaunk ma1asztoa jelképlit 

Ethlszem a&t, lloiY a meahatott lrOm• 
től cslllo1oll főle1 aaok azeme e felemeiG 
IArvinyra, akiknek AldozatUsa•••e b mln
den aal!pl!rt lelkesedG lluz1ó1A11 flnlxk&!nt 
feltAmasztolla romhalmazib61a szentkereutet. 

De llrezte mlnden r•aztvev6 hívA azt, 
hOlY a me1ufltoll emltkmr1vel vallbunk &ls 
kalollkus eszményeink eröslt•s&!t azol1616 ér
tllkket ayarapodotl lkPs llátrahelfy&IRBnk 

Hl most mAr az élet gondokkal terbell 
vindora b6rmlkor e kies és Arnyas volgybe 
téved, az lstenember vigasztaló szenlkereont
jénél meatalálJa zaklalott életében a pihenést 
és hliboraó l.lk~nek n)U&almát. 

Ri kell esz.ml'lnle a nérna erdő• llr e 
vonzó csend~satlaéhen arra, hagy a lllel(
vAird segitség m~1 lll kOzrlebb van min· 
den kihez, 

lllrnden imidkozónak buz~ró elmélye
dését és a Magasd1ok UrAhoz esdő fo
hbzkodisit pedi• ehelyDII ezerszeresen fg
kozza a kedves feszület tGsiomszéddgában 
halka·n fJiydogiló csermely csobogása, a vi
gan dalot6 fOlemile trllláz:\sa é1 a t;lbbl éde
sen éneklő rna•iarak hani(V·!rsenye. A hi\'Ö 
l&!lek ebben az Ahilatra go·rjesztő környezet-

ben OnkénlelenBI lehorul a viruzialeS Jl:rus 
tftvlskoazorb feszOlele elAtt, hof!y fAldalmAra 
enyhltö balzsamot nyerjen ~~~ KlrltlyAtól. 

Ezért leh~IOnk boldogok m'ndn)AJaa e 
sanyargatott maiYar n#p hitlll éa vallboa 
tagial annak tudat6ban, hOlY• a ml sz&!psl!· 
1e1 és IY0nyor11 MAtrAnkban megint fel
emelhettOk azent hiiOnk t Dszke jelv•ny&!t. 

Me&lnt feli:sendlllhet itt a dicséri zso
lozsma az aftatoskodók ajakin. 

~s mb el ls hangzottak a uent •• 
meghakS ma1asztoa énekek a felszenteléskor 
óay a szentkereszl, mlnt később a bGidor
sii{OI Szlz az#p szobra előtt a azerzetbell 
teslvt!rek és a hivek ajaUn. 

Blzoo:y•ra meghallgatbra ral61 ezek 
alázatos knnyllrl{ésP, 11'11 ez alkalommal 15 
a ml dlc:sö anyaszent~gyházunk és ezer seb
b61 vérz6 csonka hn4}1k fdvirigdsi~rt az 
Egek trónusAhoz hQtdOtrek l 

Vé&igharsCI&Ia a I•Pgye~ n agaalatalt és 
a vOII(yeket könyörgö. ndóklésOk .és tris 
1lnPkOk: 
.M~g)arors761(ról, édes hazánkról, 
Ne feledkezzél meg szerény rnal{yar~krótl• 

Maid felcsendlill mislk slrd zokogi~unk: 
.óh Naryauzony l Neinzetonk 'Reménye l 
Rdd voltOk kOnnyrelt szemeinket. • -------------------------• 

Megyei és városi hirek 
GY0M0LCSPATELEPITÉS A SÁRHEGYEN 

·K~t-bbom incl cscl6ttt Dr. Paksy ! 

Z•ir*'nd k.ózici·Y· zöbcl. vette• pár hold f61-.l1 
elet Urt a viroltól a S.tr~ejy cihaavatott 
kopttl•fcB6r~••'• •aev ~tr i•ftiylim6lc•6st 
létesitADo Nem tudni. • avüÍD61cstcrmcl6- ! 
1•cclak féltékcnysircltól, vary m.is okból, 
nem acitak mc1. Nevezett, aki il-hal a lll· 
clalkoc:Ca;;;irt, ecen eiutasitb dacara scm mon 
dott Ic tcrvir6f, hanem uérld a~a1.inalr 

más uton cry mcrfclclö elarab fólclct • aat 
Icainkább 6slibuack, málna, mo1vor6 1 

.,,.b I'JÜmólccsel bctc!cpitctte~.- A nary 
aondclal is azakértelemmel kezelt eyümól· 
c sós m.ir . is 11tp ereeiménnyel terem 1 a a 
onnan kikcrül6 1vilmólcs6k a Icakényeseitb 
úri báaak asztalán is kedveltek. 

M01t caen fclbuaclulva a katoliku• 
polgári fiú é1 fclsómelótasclas.ial Iskola ta. 
n.iral ll elbat.irOsták, bon pim6lcs61l fé· 
tcsitcnck aa celdir csak clu.dt é1 k6r6t tcr· 
m6 Sárbcty-tcl6n. Pa~sy útt6r6 muakéja 

ut.in bcbiaooy~sodott, .b~I'J c mcgmunki
latfannak hitt, 11ikfá1 'talajlt61 11 lehet áté
kckcl ·Js.iho~nl. ta 11\~~~~oa_.,,,•~rca"'p•~ 
mólcs alakr.ibaa, ami a Jt6aav6•1. ,.,illllllc•
placnak csak el61iy,tc ~aa As e~lft~t il
kofa tanárait caen elha'tiroi.isu\\'&aa .aa 11 
ve&érfl, hogy a vitros é1, annak -.:eact~J~, a 
polg.irmt!ler lréatl h.il.ihcU, hop •• iikofit 
éa gazduártt mermcntcttc a pu11iuiA1t61, 
hov.i a f .. lfilgputctt liairató keze alatt Ju
tott "'ol na, cmlékavim61c:aóst .i liitsanak. It 
cilra kertek il a Y.iro1t6l • :Z bolcl · tcr6lctet, 
mcly már fel vaa t6rctYc ... Ncmesltctt maa- · 
cfula él barackfajt.ikat lODelolnak lcllDk,ltiJ 
a& emlékkertbc iltctal, amelyek cscmc"l 
már f•ilkoJAbaa roaclol.l• alatt ls Yaaaak. 

E:ea name mcrval6auiisa acmc~ak 
Ilf cl6kcl6 kult•rtényca6nek, CI'J ·ambtcl6-
&ua tanférfiakhól áll6 tcstlilctack háJAs,· ac
mcs rrzelmcit loaf• kifcjcaésrc juttata!, ba• 
acm dresuak mintapilm6lcstcrmcl&tlliack 
ls lslrolap"cláfa Icsa. 

TEMETÓÓRHAZ-!PITÉS 

A felsldrosl úftemct6bea a kenelet l 
kiils6 mernvilv.inul.isát me1ható, saépcD 
1oacloaott sl·ok dokum.eatálf.ik. Eat a mc1 
állapitáll koriatsera aairt iktatjuk lele, köa
lcm•nyünk eleJére, mlatba aa als6ré11ick 
kepeletkifejezés clolr.ihaa b.itr.iayhaD •ol
aiuk. Aaaak, horv a Bar.itok tcmct6jc 
mlért aca oly toncloaottaa YlrA101, m.i1 
oka ••• •• pecllr aa, hop ott mé1 m.i1r 
IIDCI fellpllYC ll IYck 6ta tcrYclctt ll eJ. 
Italiroaott tcmet66rl lalr:. Hián 1oacloaaik 
ott a llrolr:at, blálta Illetik rcAJok a l•r· 
s11ltlt Ylr.irokat, aaokat Ittnóa kcack, lrct· 
len ••ltancolr: a I'Jcrk6cók letlpllr:, cltulaj
cloaltJ.ik, mcrt alac:a ott illaacl6aa a tcmc
l66r, aki trvclllctac aaokra. 

Aa als6réaa1 •••ck lehAt Jorral•-.,ca
bctlk aa 6rb.iaaak mlr aa •• folya-. •al6 

fef~pltését, ho1y a t~mct66r Allaaclóaa ott 
tartó&kodhas•tk 1 vlry.iahasson a tcmct6-
kcrtrc. Dc ltiirokratiku• alracl.ilya slac1 a 
fclépltésnck, mcrt annak k6lhl1c kólhéf· 
Ycl'ailcr bistositva van, mclyct a fcls61th
bat6s.ill' 11 f6v.ibarvatt. És aa takankoaaa 
• kcvia ké•splaak1acl.iualla mcréplt.ct6,...;.. 
mcrt a hclyulaca ltlaoayo1 ktaavar1• •••• 
uoaklvil YAD a •Arosaak a kormúyhlst011 
tclepca, mely oda kiMI fcku111:, tóltilfilc 
lpllctaayara. 

Mcrfilk hiaal, borv mlltéayofal forJa 
a dros •cact6111&• a fcat ef6aclott okokat 
• Mlacl~allcatckrc mb A lal for •• 6rbia 
mely aemc•·k a katollkua, baaem 11 1111i 
cuhcépltctt rcforaitaa tcmct6ack 11 ip •rv 
cl6ayire laa, mlat a fcla6Yiroal aa ottaal 
temeti a ck. 
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TANOGY, NÉPNEVELÉS 
HúanA11 6vfordul6 A mea;zokott, 

mlndennapl flet e&~ményeinek kerdéből kl
tOnik az a bensőséan ünnep, amelyben kOz• 
Iuretetben álló, a tanoay kiváló két szemé
lyélJek volt réste. Kmoschek Elek almnizi
umi tadr és neje Caobot Gizella polKéri 
leányiskolai tanárnő e hélin ünnepelték h.i
za&si&uk hunooOtéves for,; u ójat. - Torok 
Kálmau prépost-kanonok, pipa! prelálus jOli 
ez: alkalomra vároaunkba, hu~y me1aldja a 
kOnuye~iK llltilhatott hazaspárt Nem egy
sze•ll családi llonep volt a Kmo,cuek bá
<~.alipar e:&llstlakodalma, mert a csalidon kl
vOl, a növendékek százai kérték az lsten 
tovibbl áldását tanir és tanirn6j0kre. Az 
llnnepl6 házaspár boldog és pfldás családi 
élete, a tanillY terén kifejtett buzró és erad
ményea mUJJkájokkaJ llfylltt OSzlatJan mea
becsOltat biztosilott számukra, amely most. 
e kedves családi Onnep alkalmával, a tár
aadalom mlnden oldalárlll raeanyilvánult. 

ActiCII Catholica ezallo1ztAiyal E hó 
15-én, ar.ombaton válaaztotta mer a Szent 
Bertalan eayhir.kOzafl a &aakoaztái)'Ok 11•&
Jiit. Ar. aayea szakosztályok jeleutöst'&ével 
klllüu ls follalku;.nl torunk. Meaválantall;ok: 

Hltb~Qgalml lUkoszld/y: Kualy Alajos, 
Fridrich Marrit, Boidány Mlbály, Habilesek 
Jó11ef, Guba Pal, Catrta János, U.in.el Mik
lós, Dr. Csarba Béla. 

KMIIurdlil: Llpecr.ky János, Hannos Ml
hály, SzabóJáró, Varaa M•klós, MOrk Oy6z6, 
Kozuri Sándor, Dr. K as Kálmán, Balogh l 
Sálidor, Kozmárl László. 

~lis is karitativ: Br. WJidbur11 
Artúl'llf, J•1er józsef, Sebestyén Janus, Sze
rencats István, Bakó Hel•n, Orosz Ernő. 

§ajt6 : B.-enal Matild, Bubovnh:zky 
Gyula, Dr. Kosaa Lajos, Vtncze M1haly, Ou. a 
Pál, Dr. Somoryl laM101, Dr. Bakó Oazkár, 
TOrOk Mlldóan4!, PampuK Mlhály, Z· ill Ala
dár, Sttllar Kálmáa, Boadány jóuef. 

lztrrtzhl : Bernolák Mité, Sebestyén 
Lajot, Dr SomoiJI István, Zslaa Alad rné, 
Bo1nár jinos, Pampuk jóuef, Mohácsy La
JOl, Dr. Llb1ach Kiroly, Somo11yl latvánné, 
Guba Pál, Ni1rlayl Ferenc, s,abó Jég~. 
Szorga1matoa janos, Bordány Lajos, Varl{a 
Mlklóa, S•iller Kálmán, O .. wald Miklc.s, Dr. 
Szilird Sándor. 

Haran1·elaúmoiAa A hivek gylljté
sébc\1 \ ásAroll hara nr elszimolását az tlf)

házkönig kOzgylllése tudomábul velle. Mé11 
4()00 P tarl<>tás áll fenn, amelyet a város 
kamatmenk•en eJ.,Jeguett. A hlv~k anya11i 
htlyzete ml .. tt a felaJánlott Osneaek belize• 
tése nehezen me1y, azonban mlnden remény 
mea van arra, hOlY jOv6 év kOzepélg a kOl
csOnt VIIIZáfiLrlik 

KÉRELEM 
Pelk6rjQIE T1dU.1 elc5f1-

set6inket, holY as elc5flse
t6•1 d1Jakat bekQideni asi
veakedjenek. 
................................. 

T erjassze lapunkat! 

. , 
.· 

.Á TltAVIDt~I HIRLAP • 
Jamborsa hirek l UJDONSÁGOK 

A jamboree meanyitó lstenllszleletel-1 Előt~rben a K~kel. Holnap, va-
nek sorrendje. Katohkuaok ré~r.tlre: 1933. á külö 1. b h Buda 
julius 27-én esD OrtOkOn délután t órakor a 1 rnap n au 0. usz ~zza . • 
lipótvárosi bazilikiban Doneptiyes • Veni pcatr61 azGkat a k1randulokat, ak1kct 
Sancte•, tartja a Shvoy Lajos székesfehérvári a Kek cs tet ön épitett sza ll ó, a Kékes 
mtl) é&pllspOk, cserkészparancsnok. Refor- kilátó érdekel. Ez 1 Icirándulas is mu
málusok részére : a Kálvin-téri temp omban tatja, hogy altalano11 az érclcklödés a 
Ullyancsak jul. 27-én d. u 6 órakor áhitat. Mátra es annak legmaguabb csúcsa 
tartja: MurakOzy Gyula. lvangélikusok ré- v. k . . t . a ~e cs uan , sztre : a Deik-léri templomban (Uhus 27-éu 
d. u. 6 órakor. Zsidók részére : julius 30-án 
vasárnap reggel 8 órakor a Dohány-utcal fO
templomban, tartja : Dr. Hevesi Simon ve
zetO főrabbi. 

• 
Beyruthból, Syriából érdekes livirat 

érkezett a jambortera Induló cserkészektőL 
Tevtt szerelnének magukkal hozni, melyhez 
kélik a Jamboree parancsnokságának enge
délyét. A tevével rendkivül érdekt'& tervlik 
van, melyoek kOzlésél Usöbbre hala~r.tjuk. 

• 
A VI. allábor északi részén a klálliláal 

tpOiet mellett a Magyarországon használat· 
ban l év 6 láturtlpusokból is klállllást rendez
nl!k a cserktazek. A sok kOlOnféle sátortlpua 
egymás mellett rendkivül énlekes látványt 
nyu;t, esős rossz idO cselén a kOzOnség 
rend tlkrzésére ls áll, 

• 
A balillik programja mér a kOvetke· 

zöképen bö\101 kl : a jamboree megl6toaa· 
tán urán Balatonlellére meanek táborozni, 
ahol augu.ztus 8-án tObb maayar cserkész
li-zM lalnak vendéglll, ak1knek az olasz If· 
Jo~ag táboro&isi módJál mutatják be. 

• 
A jan.boree tartama alatt a repDIOt.ibor 

egi, z nap reagel 9-től este 8-ig meattklnt
h~IO. A rendes napi bemu1atci~ookon klvUI 
moloros é5 motornélkllll, valamlot modelle
zölnk slimara er. oradansan megszervvzetl 
rep0!6napot rendez a táborparancsnokaág, 
eiOrelith.nólaiiUI ll án, am.kor a Jamboree 
egész terüldén más naayobbazabású bemu· 
tatáa nem luz, A motoros és motornélkllll 
bernutalásokat az allábur repOiötertin tart
ják, mig a modellbemutatót a naay aréná
ban tekintneti mea a kOzOn1é1. 

• 
A marr. kir. posta cserkészrepDiöbé

lyeleket ad kl, a&OJJkivDI naponta kétuer 
szállilia c•erkéazrer,Diö a po~tát OodOIJöröl 
MdyáifOidre. Minden valószlnllség szermt 
megrendezik az elaö motornélkllh postát is 
olyanképen, hogy a motoro& g•ppel vonta· 
toll vitorlázóafp a megfelelő maaassigból 
előre meghatározott helyen szill le a magi
val bor.oll repDIO postival, 

• 
A kOr.Onléa tájékoztatására ofgyulnd 

térkép k•nolt a J•mboreeról, melyet ar. ál
lomásokon és a tábor terlllelfo mlnlmálla 
dljért me1kaphatnak a látoratók. 

• 
Mlnt már ti!IYSZer kozOitDk, az 111'6k 

és mutorkerékpárok kOlOn belép6dlj nélkOl 
jObeinek kl a jambureara, hol u erre a 
célra kijelOlt - lAboron kivDll - helyeken 
a parkol•• ls teljesen lnryenes. Eu.el szem• 
ben ma1ára a VIlágtibor terlllelére sem autó, 
sem motorktrikpár nem h!phel be . 

Kereaik az okot, Mcntöinkct c 
hó 18-án Abasár községbe hívtak, a
hol Ösztrcichcr Uiga 25 éves vandor 
artiatanOnek nyujtottak segítséget. A 
kérhazba történt azallílasa u1an viza
r~lat indult, mert a közben megszüle
tett kiacvermckc élctkeptelen volt. Az 
a gyanú mcriilt fel, hogy a fiatal a
ayat durva kezek összevertek ca cdrt 
kellettek : Mcntök, korhaz, orvosi 
segély. 

Mentts. Eng Karoly 14 évu ts
ltolaa a Malraba mcnl azorakozni. A 
Rakóc:zi forrástol halalsappadtan, csz
melctleaül hoztu Ic M11tralürcdrr. Itt 
mar v.artall a kihívott mentöink, kik 
a Ida kiraadulót a kórhuba 1zal•i· 
lottalr, 

Tem,lomtelvajt keresnek. A 
Szt~ Fcrcncrcadack templomaban nt
hany napon at apróbb, az oltarok és 
szobrok díszítésérc hastnalt kézimun
ka& tiintck cl. Erélye& nyomozas in
dult az elvetemült tolvaj kezrckcrité
aere. - E tolvajlasul kapcsolatban az 
a riasztó hir terjedt cl a varosban, 
hocy szcrvczctt tolvajbanda müködik 
a varoa területen. - Illetékes hclyröt 
nyert értcsülcsünit alapjan mcgnyuc
tathatjuk a varos közönségét, hogy 
c& .a hir oem felel meg a valósicnalr. 
Elöfordult U&Yan ket kisebb lopas, dc 
ez is az alkalmi tolvajlás jcllcczctcs 
körülmiayci közöll. A rendörség bün
ücyi o1zta1ya mindkct esel kö:ühné
aycit mcgallapilotta s a tellesek nyo
maban van. Rcszlclcket a nyomozas 
érdekeben nem adhattak ki. 

MeiJGttek a szlnészek. Radó 
László szintersulata ma, szombaton 
tartja claó caöadas•t a Kath. Lcgény
ecylctbea. Mcgúdcmlik, hon v.aro
••ak köz6naécc párifogásába vccyc a 
acm&et ezen dcrtk aapszámosail. Ak
kor, amikor önmacuknak is nehéz a 
a mlndennapit megkeresni, utolaó al
lomasulr ccyik elö•dasbak jöveeleimét 
a azercnaaétlcnül járt solymári banya
azok sccitésére fordit ottak. Hisazűk, 
hogy a nchtz gazdasagi vínonrok 
óacara, közönsigünk támocatáaa nem 
marad c!. 
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A Kultur nyomda 
VEZET! 

árban, 
J 

kiállitásban egyaránt 
VEZET! 

----------------------~----------------p ............................................................. ~ ............ .. 
6710-ki. 1933. 

Hirdetmény 
A g~öngyi\sl Iparosság részérlll tnbb 

hl-tn panasz merlill fel, hngy 0)örrvö& vá
ros terUietén lparjo11osltvánnyal nem rendel
ilezö l!jlyének szakképzett>é~1·ez kötött mun
kakörben önállóan muukát válla nak és vé
(l'eznek. 

Ezen ~ontárk1•dás n~m csupán a mun
liaadókra n~tve kárns, de a kötciPs&~!.!ét lel
kiismer~te~en, kellll 'Zakltulás,al vélfzll Ipa
rosokat is e:·ösen , n11Ja, valamint az állam l 
s közvetve a vá·os háda·tás;'tt ls sulyosan 
érinti. 

A kontárkodás a hecsOletes iparosokat 
éh tlehellls~~~U~heu inilatja lllt'l(, a IT'Unka· 
adók zsebéből a ha-.wntalan rnu11káért kl· 
lopja a penzt 1 a muukaad<\k u é11is kény
telenek vtlgeredrn~uyhen a szakkép1e11 ipa- , 
rosokhoz fordulni, illY kétszeresen lizemek 
rne~e a kontár rossz munkája miatr. A kon
tár az állam, kötvelve a város há.tartásá· 
lllt'llkáro~itja, mert a tisllesH~!!es iparosek 
mint atloalanyok, a munkahiány mi<:tt adó· 
fiutési kötele1ellsl'gt'i~nek megft·lrllltn tlt-~el 
te111•i nem tudnak, sok esetben költar~(lzá·-

saikat mt'g fllrle~zteni sem tudják. ·•-

A kontár ne'" fi1el adót, munkájáé~t 
fddösséjirc ~em von'1ató (mr.,fele:ö ert d
ménny~l) s jol(ell~nrs cselekményt: ipar
kihágás! követ el, mely a1. 1922;: XII t, C· l 
127. §. J, pontja alapján ni11oruan bllnte
tendö. Szak~t'pzrtt i;•Hosok a vállalt mun
~át l'ecsültlltl, szakt'rteiemmel elvéKzlk, a-, 
n~·agi szemponthól ls hármikor lelelössé~~:re 

vonh"lök s hazafiui köttlez~ttségeiknek i~ 

~k;:et testnek. 

Aki kontár! Umogat az a ~iháRá:·i cse' 
1.-kmény:: a JUI<U'U•atJan ipard·ésl elll;rgit', 
elll:nozdit:a s •gy, minl bd 1részes, a k·•n
t~rral t'll' !Itt Hil.!llfUan llünt. t~ndll az. 1879: 
XL. tc. 26 §-a alapj n 

MinJen~in~k .!r.JekE", d·~ k~teles~élle ls 
az ilyen kontárkodht a hdMs.i~enak azonnal 
feljt•lentcni, a hec Illetes s,;:k,é útt~t'g~cl 
rendelkez/l iparosukill támog.ttni. 

Filnelnteth-lt-k tehát mindenkit, hogy 
t.•rlózkod]anak a klllllárkudiislól s a ~ontá 
rnk részére nyéjtando munkaaJástól mert .a 
Jiivllbt•n lillY a munkaiidt-kat, miut a kontá
rokat S7.il(onran luj!'OJn hlinlctnl. 

G~ i1ng'.lls, l 933 julius 5. 
Or. Makrányl 

polgármesiH h 

AJÁNLJA 

LAPUNKAT 

BARÁTAINAK 

5045/kl. 1933. 

Hirdetmény 
A telekkönyvi hatóság fdhlvla a vi

ros elllljárósáwát, ho~ey az t'rdeke11 feleket 
tewye f•gyehnessé a telek~önyv helyesbitésé· 
vel öket ér/l jugei/lnyökre és az eiOIJárós~~e 

hasson oda, hogy a slll <s~gt>sorek 111 utatkozó 
rendez~st a feltk önként sz filalmanák és a 
netán rendelkelésre álló f•gyéb ad •Iok rmg· 
jelillrsével 11 birto' ukh.1 lé1·ö okiutokat ad
Já~ he a telek .önvvi halósá.:nak. 
· i.21t'n lllt'J!'~rt·:.~~s a.;,pján f~'hivom a l 

város lakos,;!~t"'~k 37011 r·•sz• t, ~k·k a f<>r· 
galomban inl(atlauo• at a~H ad .is- v<' rel akár l 
más !lRyl tlt'l m~IŐI(lWia~á!li vajty e11yéb in
;.:atbnok tula·dotJj'>K.il mel(szerei:l<'k s mit:l l 
vevc'\k tula duu,ogukat a tdekkllnyvhen hl' l 
uem. kel~o!l,.zL ll•~k, hOll Y >z Ugy l c• rt! vnnal
koz~ szerJ.IIdé»ek csato'á;ával oérjék a t~lek· 
l<ö<iyvl ha!ÓdlltJál tulaid••nju~u~n~k a hrkP· 
ht'lelé~t't, merl a;altal ha a lllt'l(szerz(•lt ln-

aatlann•k a nevOkre vaJd átlrását elmulasr.t
ják, ma1ukat annak a veszl!lynek leszik kl, 
hogy a nevükön mtlg nem á'ló Ingatlant, az, 
akinek a nevén áll a telekkönyvben, tudtuk 
nélk(l) IIJPj!tt'rhPJbefiJt, 

Atonkiv{ll magnkat bllntt'lésnek leszik 
kl, ml'rl oly esetekbe••, mikor a felek az ál· 
taln:C n.egszerzett lrgatlanoknak a Javukra fe
end/l tel~kkönyvezését az ok·irhl ~elt~tlll szá
mifnlt 60 nap alatt a t· lekköuyvl hatllfáj!nál 
nem k~rt'llllt'Zik, illetve a kérelinel PÍ.en időn 
tul adJák he önhihá]nkl>o', va~y annak iga
wl.i'a u d> ill. hollv a kéreitlll bradá~ában 

iluill ·áinkon ~ivtil liátolva voilak, az 1920. 
évi xxxv·. h:. 96. §·án a' 4. pontja alapján 
11 mr11l .r ló lép< sP ket a h lek kC.nyvi hatóság 
folyamalila h!~7i, il i dl'" oén7hirs,ig ki.Hal•ása 
vé~ l'• l H~v~ vArm~ll' e K11z•11az;.:alási. Biwtt
"á~~nak gazdosá~i alb•zotlhágát értesilL 

-..yöngy-ös, 1933 JUnius hó 14·én. 
Dr Mdkrányl 

poigármester h. 
~~gu•cm __ .u .. .-..... ~-----.a ... wmm._. ...... ~ ......... 

~~~!Ma~g~ánJh~ird~et·~és~ak~~~ 
Htízeladá::; 

•. Kööhirri teszem, hogv a 

K•Úvária parton levő 
is b&imilr:or át•ehetö uon 

hátamat :~:h~~::~:o~: eladom 1 

KEMÉNY JÁNOS 
- kir. tanácsos, ny polaarmestrr. -

••e•aa••••• KÖNYVErl" 
'·.t; m imtkö"yv~i•. f iZt'I~S lllÚ

·YI'ir, foly ·.trJIJit, tanki\uyvr t •th 
jó til otc.~ó nmnk,iircll k(izismert 

MÓCZER GYULA 

ÜZLETHELYISÉG 
KIADÓ_ 

AZ ÚJPIACON 
ZÖLDFA. UTCA l. 
SAR~K-.HÁZNÁL. 

• (É• ~ei<.eznl lehet usryan·ott : 
WEISZ SANDOR rövidárú ·ÜZLETÉBEN). 
----~ ... ________ ._....."_,.._ 
A B utakovics utca 2 .. sz. 
alatti HAZ november i-re 

KIADÓ. 
Tuclakotódni a központi isl::olában lehet. 

:::·==--·--;;:~.======== 
k•'nyvköto (Kossuth· Lajos 11. 11/2) 

28 I!Vt! f·nnalio, mollrrnul l'.eren- H···rdete".seJ·nk·' 
~ d~tc::ll könyvköt.'lmíltt·r:nt'ben-

KQTTESSE BE er -~d m· e' n· y e Sek ··f 
~~~§;§ill'~ .. ~~·=·J·lll~l ~ . (Fa::»llge il~~lt§ti]~ICiSI~ 

~Apolló iV\ozgó~ 

~ ~.~ .. ~2.~-;;i~!~ :;~~~~!~~~:: ~ 
fe t dlea=l~lc 821~11 •1[51!11 f l 

HA EDDIG NEM VOLT MEGELÉGEDVE NYOMTATVÁNYAIVAL: 

TEGYEN PRÓBARENDELÉST .LAPUNK NYOMDÁJÁBAN1 
Nyoma&otl a Kultur-nyomdában, OyOngyOsön. Nyornd«vecet6: ·Sima DAvid 
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