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ACTIO CATHOLICA 

8.vtizcdea az a sanyarúdr, küz
kidb, amely a vilácet azcnvcdhcivcl 
zaklatja, újból és ismiteltcn fclzaklatja. 

Blsöserban a lelkickben kell ke· 
re1ni a merer6södbt. A vil.igio~knak l 
a papláf apostoli munkaja mcllé kell 
állania, hoCY a hit 61 erköles össze· 
tartó h.&talméval vértczcttcn, az összes 
ideren 61 ellenséres mozgalommal 
szemben érvényesfllhcssrn az eszme, 
mclynck eretiménye: "ragaszkodás az 
6sl hithez, ilénkcbb felebariti azcrctct, 
lavartalan béke, Zú&olódas ntlküli, az 
lsten tcnliclése szcrinli munka, -
mér ha 1zükcn termi is meg a min· 
dennapi kenyeret." 

A nemes condolkozású, példásan 
tevékeny Főpásztorunk állott a moz
calom ~lére, mclyrc Hgyeimünket a 
következökben hlvja fel: 

"A Papa Öszcalségc Actio Cal· 
hollea névvd jelölte mrc ezt a felada
tot, mcly nem más, mint mindazon 
elemeknek tcvckcny megmozdulása, 
mclyck a katolicizmust alkolják, hogy 
rendeltetése szcrint eleven élclet tljen 
a katolieizmus; az élet megnyilatkoz
zék Kri11ztus egyházának alapscjtjeibcn: 
az cgyh.ázközségckben li ezek Ossz
haariaból az egész vilagegyházban 
annak a v~ntcljea c&ycnctlcnsécnck l 
ts visszavonásnak cllcniulyozasára, 
mcly ma az cmbcrfsc&ct emészti. A 
kat. egyház hajdan az cgbz viiagi élc
tet szilárd alapokra fektette, az értcl
mct nevelte, az erkölcsöt ncmcsitcttc, 
a családi ~lelet tisztává s a boldogu
lál cr611~rh~ tette, az állami életnek 
1 a nepck egymásk6zli viszonyának 
maga1abb etikai alapot adott, a nöt, 
a gyermeket, a munkást emberi l•· 
cokkal ruházta {cl, a Ursadaimat szer
vel CIÍIZként felfogni 1 benne az ösz
IZCI OIZtályok ccvcnaulyat biztosilani 
mcctanltott. Az CrYház a lelket a test, 
a& anyac fölé helyezni tanított, mcc
honosltolla az emberiste boldogita· 
1ára égből eredő felebarali szcrctctct, 
mcly a bctecck, árv ak, szccényck, gy cn· 

cék felkarolasában l védelmében nem· 
zcti elhatározást nem ismerve mindc· . 
nütt érvényesülhet; az egyház hono
sitotta meg a közo:Ctatisügy gondola
tát; csodálatos alkalmazkodasi képcs
scnel miaden nép jellcméhez, mindcn 
kor igényélaez, minden államformához 1 

hozzásimulva alapozta mer l terjesz. : 
tette a eivilizáeiót, egyszóval a viiarra 
rendet, bél..ét hozott, aminek ma olyan 
nagy hiányát érezzük." 

"De bármily gazdag er6források 
fakadjanak is az egyházb tn az emberi 
életnek isteni rendeltetés szerinli ala
kulasára 1 fejlődésére, ez ssak akko~ 

álihat be, ha egyéniJer b eryüllesen, 
ákaralunk erész erélyével l célirányos 
cse'ckvhünkkcl marunk si111ulunk i 
hozzá az Evo~ngéliu"D szclleméhez, 
mcly lelke az c&yházi frgyelemnek s 
biztos útmutató arn, mikent menekül· 
az cmbrr az élet útvesztőiböll érhet l 
kölesönös megérlis és lámogath által , 
boldogulásahoz." l 

,,A felaGI at nagy, teljes odaadást, ön-
zetlen fáradozást kivan. Felül-alul sok l 
az akadály, melyck azonban senkit 
le ne hanroljanak, hisz küzdeni ke
resztényi dolog a végső &Yllzclcm pc
dig Krisztus követiinek van i&érvc, 
mcrt a Szentatya is az t~•s szavaival 
int: lccyctck bátrak és erősek ; a elő
ször is az cryhaz hivatasos szolgáit 
inti, hogy behatóan tanulmAnyozzak 
a társadalmat mozgató kérdéseket s 
törhetlen icazságérzcttcl és ls szilárd 
ságral alljanak ellene mindannak, ami 
a fonal is irazs.iggal ellentétben van, 
a szélsőséges törekvélcket eréllyel él 
tapintatttal cllcnsulyozzák ; minelcnck 
fölött pcdic krisztuai szcrctettcl han
&olfálr a lelkeket az irazsárra 1 mia
dcn irányu méltányossárra. T elln 
otlaadas1al neveljenek magok mcllé al 
apostoli munkában 1cgitőtársakat, ok· 
tassák lelkcsen az ifjúdgot, szcrvezze
nck vallásos társulatokat, honositsik 
mcc l kedveltessék meg a lelkigyakor
latokat, mclyck a keresztény megúj-

hodáshoz vezetnek s hitben erös, csá
bitasok ellen vértezett, Krisztus orszá
canak terjesztése iránt lelkesölő apos
toli munkatarsakat kepcznck. Ha t o l
janak be a táraadalom minden 
r6tegébe, figyelmesen kisér· 
ve az ott folyó életet; sze
meljeneit ki a különbözö cso
port oa. ból e&yes eke t, akik sa
ját külön körükben, melynek 
szellemét, &orsosaiknak haj
l amát, törekvései t legjobban 
ismerik, bajaikkal, gondja
ilo.kal együttéreznek s követ
kezésképen lelkükhöz is hos· 
zéférhhetnek s ezeket gondos 
vezetéssal biTják rá az egy
háli vezetöivel együttes mun
kára.11 

E nemes és istenes munkau buz· 
ditó szavakat vesse míndcnki a szivé· 
be, 1 vegye k.i a munkaból mindenki 
a maga reszet. 

Pf\LÖCDERES 
Na1y a vtlleményeltérés l 
Nem vitázni akarunk, c:uk tén)'eket 

rnearoa:ziteni és az .~ll~:nvélemllnyen• lév6k 
éliáspontját ismertetni, 

Nagyon a:yakran - naponta? - rnel
t!!r"nik, hogy a Kikes nálJóba nem enged
nek be messzir61 jl)tt egyéneket, - dt le1· 
alább ls éreztrtik, hoa:y nem azlve.en !ilet
tak, mert aem sotét ruhát, 11m frakk-c:iiin
dert, iakkc:ijl6t nem hordanak. 

Nem h:ttUnk a panaszeknak, p ediK .rü
rúfl jelentkezett. 

Most már nyiltan, sajtó utján is ells• 
merik, hoa:y van ily tilalom, nrm a .t6rla
tának• - hanem 11 .turiataaáa:nak•. 

Nem a ma/ldnkézen lév6 azállodinak, 
vezrt61é11ének viazik uél oradaszerle a hi
rét, hanem a Kékesél. Nem azt beadlik el, 
hogy a azilló X Y nevd alkalmazottja .ki
nézte• 6ket, hanem azt montljik, hoay : .A 
Kékesre mea ne menjetek, - be 11 eren
tenek ll" 

Nem a uálloda .karaktrrét" uóiJák 
le odahaza, hanem a Kéke.t. 

És ebben, a köztudatba la&san beszí
vArgó dllaldnositdsban van éa rejlik a hiba. 

Senkinek sincs a homlokjra irva, ho11y 
c5 pid. méllósáa:os s I&Y a .Comme il faut• 
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keretbe maaas illbánlll fo1va ls beillik. Bi
zony kérdés l - eljOn-e méa e1yszer felénk, 
vaay jol me1je1Yezte magának. 

Az egyszerllbb 4s szerény .kln•zettek
röt• nem ls beszélllnk, azok biato11n nem 
jinnek •.. uok lnuélntk l 

Kékrslnkröl - osat rosszat l 
Hoay magyarázzák mer mlndeneknek, 

hoay ez .nem •~emélyeskedés"? 

MA TltA VIDtiC l HlltLAP 

Ha savanyil bor mlelt panaszkodik va-, 
laki, akkor ls tJ!takozunk elleae, hoay gyOn
IYO&I aazda termelte, hát mf1 hoayan tilta
kozunk az ellen, ho&J a Málrink, a Kéke
slak mo~tanl .mlllfGje, karaktere• IYllngyo
al volnali 

Csak a terllletet adtuk - olcsón -, 
az 61 kitermelt fáját - laayen ll 

Az tlbánhhoz - semmi klzank l 

1933 iulfus 2Q 

narv, aminlll csak a h11lalmas lapok a ~zlm
metria sérelme nélkiJ tlblrnak. 

A munka tervezése, a rllar.letek kidol
gozása és elkl!szlléle - teljesen IYDnnOal 
munka. 

Hozzáértok azerlnt a abzló orad101 
vlszonylall:l61 nézve la sr.fnte páratlan day 
elrondol4sban, ·nil nt a kivltel szt!pségében 
és gazdagdlábaro. 

A hadirokkant-zászló 
A dszlószenteiG Onnfpflyen felvonuló 

lllmegnek alig lesz módja a zászlót kOuleltb
röf me11teklntenl. NafYOD kedvts figyelem 
lenne a véros k0z6nsére Iránt, ha a zászlót, 
vagy teralább annak az elölapját a vezeto
sér arra alkalmas helyeu nehily na,ra kOz
szemlére kftenntl, ezzel gyllnyOrllsé1el sze
runének e város mlnden lakosának a 4gy 
vt!ljOk, a kézimunkAval foglalkozó lll'gyek 
tanulhatn"ának ls róla. 

Hónapok 6ta kidrjlk fi&yelemmel a l 
naay munkát, hónapok óta szereltünk volna 
lrnl, de a csoport vezetOdit ildomosnak 
látta a rendezGblzottsáa határozatát bevárai 
s nekDok mea kellelt altl1ednl azzal, hon 
azótlanul nézzllk, mlnt Olt testel a aylnyOrl 
rendolat, mfnt viinak kl a fehér selyembOI 
azoreos női ujjak nyomán a sr.inek, az ala
kok, pompáli Osszhanaja a le11r.ebb kézf
munkának, melyet valaha ebben a városban 
láttak. 

Most adjuk a zbzf6 lelrását ll&y,amint 
a csoport vezet6stla4t61 megkaptuk. 

A zászlót Dr. Hakker Bélán• saját 
tervei uerfnt késziti g) OnJ!YO~i lirfnök SeKit
ségevd. A zaszló ellfondulása az, hoay a 
vallásos áhitatot, a hazastereldet 1 a rok• 
Alotaknak a Jászlóhoz való kapcsolatit jut
tassa kif(jedsre. 

A zászló elOlapja oltárt ábrázol, mely
hez kél léttcsO visz. A Kóihlkus sifiben ki
képzett oltárkép hárum mezört oszlik ; a 
k0dps6 mezllben Mag)·arorad& V.dlaaszo
nyának 016 alakja, lllében a Gyermek jézus
sal, a j.:Jbboldali n ezOben Szenl István, a 
baloldaliban Szenl László alakja. Az oltár 
IOIOtl, a Patrona Hungariae alatt, Ot elmer: 
Erd~lynek és uégy etesdtolt vArmeayéoek a 
cimere, Éuak, kelet, dél éa nyuaat. A1 ol
tárkép alakjai aranymnöb61 emelkednek ki; 
az; aranymuö kOrUI pazar dlslité&ll góthl
kus dlszitéaek, a kllzépsl mer.ő cslicsán ke
resd. A felső ollárlépcstn rokkant katona 
térdel, balkezhel mankóját feaja, jobb ke
dnl pedig Maryarorszál( clmert!t tartJ• 1 

ajiniJI fel lllaayarorszár VédOaaszonyának. 
A k4p aliiráJa: .Ne feledileuél me1 szt• 
aén:r maiYarokról •• 

A zászló hátsó lapja ItanelOrt ms1yar 
cfm•rl mutat, felette hatalmas turul, tOrt bal
uárnnyal, karddal a karmal kOzlltl. A tOrt 
ezárnyból v•rcaeppek hullnak a mlfYir cl
merre. A elmert alul lev.lkoazorll Ovezl, Az 
ea•sz kl!p Naaymagyarorszár határának nem
utlszinA uinórzatból kl!szllt kanturjal IIOzt! 
van illesztve. A felső balsarokban Heves 
vérmegye, a falsO jobb sarokban GyllnKyöa 
város clmere, mindkél elmer fo:ott korona. 
Az utóbbi kt!t cimer kOzOit Jellrás: .Mea
cselekedtUk, amit merkovetelt a maayar 
Haza•, - a magyar elmer alatt a feliria: 
• Hon ar. OyllnlyOa-vároal•s j 6 r áll Caeportja•, 

A r.á11.ló kldolrozása Ilszia IG nunka, 
ilYnevezett tlfeatéa, melyet ma allt lamer
nek, mert munllija IIIR Jaaali •• kDIOnOa 
szlnérr.ébt knvehd. A ktldpkorban zárdjk 
forla:koztak Ulfesl•••el a ma ls mé1 leliD
kAbb r.árdákban kllazllenek Ilyen m•nUt. 

Az oltárkép fOalat.jának ruhája feht!r, 
f~jéről kékfátyol omlik alá. A Gyermek ru
hája róuaszln, kezében orsz61alma. A Upt• 
ket k0rllvev6 otnamensek pazar ulnpom-

pávai vannak kész live, vezeto ul nek: arany, 
piros •• kék. 

A r.ásr.ló sdlessége 120 cm, honzd
sála 180 cm. A rajta levő kl!pek mérete ely 

MEGVEI ÉS VÁROSI HIREK 
TENY.tSZÁLLAT DIJAZÁS 

A Hc•esme1ycl Gazd111igl I!gyetOiet l 
AltaJ miadea hbea readnni 11olrott tcaylu
AIIatvásár ts kiállítás allralmállól jutalma
táara a város JOO P-ts:rokoll adomáayocai. 
Ea l!vllea e jutalomra a nüri Gtcal L6riac 
aarénkl kisrudát ta"lta lrdemesark, aki a 
Jeruebb lenyl!uállatol Allította kl lren fon
tolnak tartja 11 egycsulet a tejtc~mellls emc
llse ts javiláaa céljából a telaéntarláa foka· 
lását, horv ea eryatcn táplálkezist aayar 

mln•l nagyob& meaayislrbea Alifen koto. 
a6sea a c1cc•em6k, a fejl6d6 gyermekek l!a 
a feln6ttell readelkedsl!re. MerAIIapitolta a 
bltott•AI, horv Gy6arvös Yáro1baa a tehM
AIIomiay er .. adctesea fejl6dik 1 2 tch•a· 
tartó flldjt kl is liatetett 1!1 prdi1 az 1·16 
difjal Czipa Alafo•t, az V-Ikkel pedir •••· 
Baranyi }611cflll!t. Osz6tartAs~rt pedlf Tóth 
]áaos gy0n1J6SI lakost a III ik dljjal J•tal
maata. 

HOL KÉSNEK A ZÖLDHÁZIKÓK ~ 

. Mult alkalommal mjr uóválettflk al 
.Palóedcre•" rontban ezek sirg6ssérl!t l!s 
IIOkll!rclléfét. Hon most uj&ól felvetjOk 
c k•rdlllt, aem a11!rt lc11t6lr, miatha a ka- , 
aikt~lat ulloruuuonban rgyell ujsáatoltc. 1 

l•ktl!ma aeca akadaa, hanem at oa ok Itól, ' 
mert azok Ittesitése már elodázhatatlan. A . 
•· kép•isclötestület l! .. k óta, amidia a aapl l 
piacol a1 Ujpiac-tlrre helyezték At, elhatA-l 
rosta a ayil•ános illemhelyek fclállitAsAt, , 
k6ltll!f•&Ual fedeactlikr61 l1 aoado•lr::edott, ~ 

amit a fels6&11 JaatórArak la Jódharytak. 
H.& tehát szOkaliességl!l ellsmerll!k - ••n 
talán lehetne nem elis~~aerai ~ - l!s paplrea 
me1 ls csin,;Uták, mcrt a •· mérn61ri hivatal 
megter•ezte 1!1 el ls foracltatta, miért nem 
kilititi Ir el a val6sArbaa il U Tehát c1ak 
lrl!rclenOk, de rem laciokoljuk ••rr6• sllik
sl!re•ségtt, vagy ltikúre• sirr6111!rl!t, mcrt 
nem gondoljuk, hory airadna halaacl6 em
Iter, aki a kinolt ••IIYI!t JArJa, Ilon cat ac 
tudnA. , , 

PlNCI!MESTERI TANFOLYAM 

B ... feken IICptember J.t61 pincekcac
lt!•t taofolyalll aytlik. - Mind&ltk, akik a 
sz6llls1etl lll lloráuatl tanfolyamot el•l!rea
.,k, c la6 ••r•ig folyamodbatoak fcldtelt-

kl!rt c •••~i1kola lraarat6uráhos. Asl•ko
la aa oksaerO borkeaell!a clal!letl1!1 cvakoe
lati rendszere• kik•plll .. t aci ja cl6 •• mutatJa 
Ile. LakA• ll• tellea eliAtAl h&YI 20 pearötll. 

KEDVEZMÉNY A GÖDÖLLÖI CSERKÉSZTÁBOR MEGTI!KINTÉSÉRE 

A c•erktuck •ilárl•ucj6•ctele alkat- l 
•ából G6dlll6n lii!teaitett cserktuváro1 meg- 1 
kkiall!sc céljállól a cscrkéuti&orpar•nc•nok
HI 250 lniY•a és 400 drb. fdáru látorató- ! 
jegyet, amely fil!rú -.ast~ti fery •áltisára is l 
Joro•it, llocsájtott a •Arosl hat61Ag reaclel-~l 
kell!sl!re, ho1y aaokat a saegtayellll sorsw 
ftldal•c•ck, kisiparosek •• muakAsok rt-

ul!re adja kl, akik aat lgl!ayllk. I!uel le
llet6vl! akarja tenni a vezct6sl!g, hory a 
kulturálls tekintethen is napfoatos16gú c•e
ml!ayt, t.i berl!plt1!1t, klállitáat 1 11 olt leaajl6 
veneaye\ct 1!1 el6adj1okat a nl!p la mlai!J 
liilesebb k6rbca mertckrat&c.. l •erhall
l•tlaa•••· 

KIDVEZMf:NY A MAVARTON 

A 1Yinn6al sporteayc•llctck kl!rel
al!re •rtaltette a kereskedelmi .alnlaatcr a 
•árost, bon miat a Turtata Ss6•etsl!r arc
kipes lla&olvAaayal bir' tarlal, wry a sport-

•IT••IIetek tarfai l• G,larvO•-MAttafGrc• 
- MáttataAsa k616tt as aut61tusaoa Ja6q 
IlAtaiilk eareclm•aayel utulaataak, a Jenek 
cl6aetcs mc1dltása eseU.. 

Aján l ja lapunkat barátainak ! ~:-1 
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TANOGY, N~PNEVEL~S 
A hltbuzcalml szakosztály 

Leautóbbi azámunkban közllltUk u 
EubázkGzlt!f kebeltben meavilasztott szak· 
oa&t61yok tarJalt, ellittai a hitbuzaalmi uak
zaztálya feladalát kiJzOljUk a7. Eayházmeayel 
ltOziGny hivatalos adatal alapján. 

A hltbuzaalml azakosztá!y felaciala az 
eayházkOuél hitilletfnek felvlrágoztaláaa. 

J. A azakonlály mlnt lssukötö sz~rv 
mlkOdllt a lelkipásztor melle1t a közst!a ki
IGnblr.ö hllliluzaalrul sr.uvtinek eaylit!lle& 
Irányliátában ta a kozos ct!lkih1Lt!sben va:ó 
Osazeforáaban. 

2. A vilá& l apostolkodás• teljes buzgó
lágával 611 a lelkipántor melh! a kOzsér 
hht!leténtk fell~ntlltésl!ben. Pid. Seglllk a 
lelklpb:Ltort a vasár-lis Unnepnap meguen
teléaére, azenlmlse hc~llgatás, templomi rend, 
eayontetll IpOletes nllpéoek megt~nulására, 
a azent&t!(ek ayakorl vételének, az elsO pén
teki ar.eot áldozásnak elterjeutéd:e iráayuló 
llrekvéallben. Lelkes mozgalmat h11lit a szak
osztály l mindennap1 élet terméazelfOiötti 
vonatkozásokkal Osszekapcsoló azoknak a 
régi szt!p népazokboknak feleleveoitésére, 
amikor pl. a caaládfö kenyérszegt!okur az 
~lel Kenyerére· roodol•a előbb keresztet 
vont a kéuel a ken) éren, vagy lillikor lám
l••ryujl:tskor t!a oltáskor Dictiérle: sek a J~
zua Krlsdus kOszOntessel gondoltak a Világ 
vlláf031áiára P eleleveni li a husvé1i etdek 
megáldálát, borszenteléat és a t6boi nép 
katolikos nllpazoká&t. 

3. Támoa~atja a lelklpá6Ztort a lelki· 
ayakorlatok, valamlot a népmilisziók megner
veztsében. 

4. Meaazervezl szentséa~i•uádálikor az 
adoralás rendjét,a kOrmenetek, l lm, lélek lé
nyél és ben~>ösért!t pedig t61e te1hc10en eiO
mozdltja. 

5. Tá1aogatja a lelkipásztort a kDiterll
lete.ken, tanyákon, kOIOnOsen P• dig mili vat
lásuakkal e11yU,1élö rk hlv~:k m~:ll41o~atll· 
aiban, réazllKre islelllisztel, t~k tarta,Aban ~ 
Ilyen helyeken fea,Dh:tek, haran111ab s b. ft!l
*•litásábau. 

6. A ayermek-paaztoráció jOv.öt alapozó 
muukAj4t támoaatja a uakesztál)• 

7. A nők ÚiY a hitbUtialmi, miot va
lamennyi szakoazlály munkájában értékes 
apoatolkodáat fejthetnek kl, mll!rt la tömOri
t•sUk, eiJuDietelk aondozása az ea1 hazkoz
aéa "etébeo aok jót eredményezhet. 

i. A hitbuz11almi szakosztály erkOics
vlld~:lml azempontból rajta van, hogy a kOr.· 
Iéitkben elharapódzott Istenkáromlás, ré· 
aze11eakedia, verekedtsek, szomszédok, ro
konok ~lvódáaal measzUnjenek, A gyfll,ouág 
c!a On(yhkossáa faluhelyeken ls mind ayak
rabbau ktafrtö réme a 1 gyermekirtál azOr· 
oyG bGne mea ne honusollJék 1 az e téren 
bulruyt oko&ók elnyerjél mtltó bllntettall· 
ket. OuiGzl a mozik, strandok a a ruh4zko
dás erkGic.telen kllenallaelt. Űllytl, hgay a 
kDIGobOz6 lélekváaárló szekták el ne terJed· 
jenek, deatruktlv Irányú azervezetek, pártok, 
a,itácl~ja lllokban oe maradhasson. Caalá· 
delr bomláaáról, Uszlllö v~:gyes hátaasáaok· 
ról, sulyoa bett"rekrOI a lelkipásztort Idejé· 
ben értesillo Kotclesaéaének tekinti a vea~oe
delmea lé1~:krontó !laazejOvetel~:k, mulataáaok 
merakadáJygzáaát, l OnO& éa erkölcstelen 
népszoká&ok kilrtá~ál. 

.. 

IIÁ Tlt.A. VIDt~l HIRLAP 

Jamborsa hirak 
Akik a rllazvétell dljat bdlzdtllk, azok 

r .. zllre a Tá.,orparancsnokda már enredll·. 
lyezl a jamboree jelvény viaelését. A Jam
boree·jelv~ny a cserkiszina bal zsebe fOlt! 
kt:rll. Julius hó 23. napjától a jamboree-jel
vényt vlsel6 cse• készek a budapesti villamo· 
sokon 12 filléres je&Kyel utazhatnak, 

• 
A táborparancsnokság a svájciaknak \ 

engedt'lyt adott arra, hogy ne :r zeti QnnepOk 
alkalmából, auausztus hó 1. napján már 1 

i11énybe vehe&sék altiboruk tállOrlllLhelyéi i 
és ehlnekelhauék a svájci himnuazt. l 

• 
Augusllus 2-ának, az ünnepélyes me!f

nyltó napjának programia már részlelts~n 
elkl!szUII, m~lynek alapján julius 28·án dél
elölt 9 drakor felvonulási próbál rt"ndez a 
P•rancsnok&ág. 

• 
A MÁV-on, HÉV·en, gyalog, autón és 

ken!kpdron érl.~zö kOzOnsél( a Jamboree for
galmi rendje szerint knzellthetl meg az A· 
réna-terel lis ott a fedett, lll~tve földtribO· 
n!lk!ln helyezkedik el. A ledell trlbOnön a 
helyekd csak a tribUnjegy fel•nulatása mel
lelt lehet elfoglalni, mégpedill a beérkezés 
sorrendjl• szerint. 

• 
A kormányzói dlupáho'y kOlOn meg• 

hivolt vend~Kl'i llél'kocslval érkeznek az 
Aréna• tér f lldtri~ünjéhu, ahol a társadalmi 
csoport minden egyes vendeget kOlOn fog ·d 
és a trihUnOk elöli a diszpáholyba vezeti. 1 

A diszp4hoh ba rn~ghivoll •.·endégek g~ p ko· ; 
esijának jamboree jehénye: f~hér alapon l 

lila csodastarvas. l 
Az el~ö vend ·ge: mrgérkezlek l - A& . 

egypio 1.1 kontin"es 29 fc5nyi csapata 19-én l 
érkezell meg, M,.hamed Kha•id Hassanein 
Bey v~zdésével, aki ldnyát ls magával hoz• 
ta a jamburee·a Az 411omáson Dr. k. Mol-
• á P. lgyes és a lludaprst csoport 15 fiSnyi · 
IJtgt"nvezetö c~apata fogadta a vendéaeket, l 
akik 11 eaész pályaudvart merrengetö csa
takiáltással viszonozták a fugadtatásl. Eaye
lc5re három napla tartózkodnak Budapesten, 
majd né~&Y napl wienl tart zkodb után jOn· 
nek \l~su a jamboreer~. 

A m. kir. állami rend6raég IYODI!Yisl 
kapitán) 141•• 

81/7-1933 

Hirdetmény 
K!lzhlrrll tesztm, hogy a m. kir. áll. 

rend6ra~a egri kapitányaAga fépj.rómlveket 
vluaáló bizolisiga 1933 auauszt11s l·én mll
taorend6ri bejáráa vé&elt Oylnayoare kiazáll, 
Eit az alkalmat fdha;ználja a blzollaáaarra 
IF, hogy a kapitánysárom terDielén 16v6 léP· 
j6rmltulajdonoaok azóbell kirliaeire mloden
oeml allpjirmG Dayben felvlláaoallbt adjon. 

A bizottsár eaen felvlláaoaltbalt a ka· 
pUányiágom Oyonan oson Széchenyi u. 1 az. 
J. em. 3 az. nobájában adja mea 1933 
auauaztus l·lln d. u. l órától 2 órálr. 

Oyönayoa, 1933 julia 27, 
Thur6nazky 

m. kir. rend6rl6 anácaos, 
1 kap:tánysá& vrzelllje. 

·~ . 

• 
UJDONSAGOK 

KeJtkpártolvajok. A rendörair 
ismit kerikpartolvaJokat forott. Barvl 
latván kerekparJAl a Kossúth·utcíban 

az egyik: kereskedés előtt haRyta. Par 
percir tartózkodott csak az üzletben, 

amikor kijött, kerékparjal nem talalta, 

Pöhle T a más hasonlókép a Katona
üzlete el61t hagyta kerékpárjít. Mik:or 
kijött, nem volt kerékpar. Enazon 
idöben eltünt két kerékpar tolvaját 
azenban a rendörség pár óra alatt le

fülelte Pásztor Kalmán és Fülöp Jó· 
zsef abasíri lakosok személyében. Az 

a rvanú, hory az utóbbi idöben el
tünt kerékpárok tolvajai kerültek kézre. 

K\Szlekedésl balesetek. Kocsis 
Imre soför a tébolyda soran ery 4 
évea kisgyermeket a kocsi sírbínyó
javai elütöU, úgy hogy a kisgyermek 
felső combeaontja eltörött. A nyomo· 

zas merállspitotta, hocy Kocsis Imrét 
nem tcrheli rondatlans.ig, mert a kis
gyerek a kocsi ala futott, oly hirtelen 
és váratlanul, hogy a vezetöi feleös

sér nem terheli. Hasonló körűlmények 

közölt ütötte el Lakatos Mariska egy 

és fél éves kislanyt egy lovas szekér. 
A kislány belaö sérüiélieket szenvedett. 
Mindktt gyermeket a kórhuba szal

litollak. 

Sajnálta a haját. A Farkasmí

lyi táncmulatság a szokaso• bicski\zá

sok nélkül muit el. Egy szurkalas for

dult csak elő. A atrülést ezenvedett 
megjelent a Mentöknél, hogy elsöse

gelyben részesítsék. Minthogy a hajat 

ki kellett volna vagni a sérülés helyén, 

nevének bemondisa nélkl! clthozott, 

Haja miatt nem enredte aebét bekötni. 

A munka áldozata. Babos Ist
ván villanyszerelö a Hevért solymosi 

szaklazán tiolrozotf. A villanyoiZiop, 

amelyen a Javítast vérezte, kidőlt. Ba
beat jlctveszélyes serüliaekkel • kör

h•zba azíllitottak. A rendörsér kihali
ratta s mrgindult a vizsgalat, hogy 

kit terhel a felelősség a sulyoaan aé
rült munkaa~rt. 

KÉRELEM 
Pelk•rJflk "fid•ki el6fi· 

setOinket, ho&Y as elOfise· 
tt•i dijakat bekllldeDi ••1· 
veakedjenek. 

T erjassze lapunkat! 
fiZESSEN ELÖ LAPUNKRA! 
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------------------------------------~-------------------------·-----.u·--------lt33j718j2 vght. azám, 

Árverési hirdetmény 
Dr. Bálint Mfklós Ogyvéd által képvi

selt Boxhorn Izidor javára 1500 P töke és 
több követelés és járulékai erejéiK a gyOn-
1)'1111 kir. járásbirosár 1932 évi 1050 sz. 
vílzésl!vef elrendelt kiel~gitésl végrehajtás 
folyt:in végrehajtást szenvedöt61 1932 évf 
márc. hó 18-h lefoglalt és 1470 P 60 fil
l6rre becsDit Ingóságokra a fenti h ir. járás
birósáR fenti számü végzésévrf az árverés 
elrendeltetvén, annak az 1908. évi XLI. tc 
20 §-a alapján a következő megnevezett: 
Dr. Orósz Antal DlilyV. ált. képvinil Klein 
Gyoray javára 600 P s jár., továrbá a fog
lal6sl jkönyvb61 ki nem tUnő más foglalta
tók javára is, az árverés Illegrartását eln:n
delem, de csak arra ar. esetre, ha kielégítési 
joguk ma ls fennáll és ha ellenük halasztó 
ha tál}* igényker~sd folyamathan nincs, -
véart haJtib r szell\·~dö Ozimében : OyöngyO
alln, Hani•z-ter I:J 11zá•n 11fatt leendc) m~:gtllr
tására határid601 1133 évi augusz!US hó 4 
na;J)áll~k t.lelutdni 3 órája tO.dik ki, amikor 
a biróilag l11lugla:t c•péslgépek, iróasLial, 
tükör, pult, állvány, mérleg, óra, különlt'h: 
börök é& laiJ•·•k, 5 pár l:liJÖ s egyéb iogó
&állruat a legtöbbet igé.öru:k készpénzlize
kll mtllett, s,ü.s• 11 tiletén a b~csar két· 
harmadáert 1s el f,JI(Om adni. 

Ü}Ongyös, 1933 é\l junlus hó 19 
Hódy, 

kir. ibirósági v4arehajt6. 

HIRDETÉSEINKNEK 

5045/kl. 193l. 

Hirdetmény 
A telekkönyvi hatóság fellllvia a vá

ros elölj~rósáaát, hogy az l!rdekelt feleket 
telilye fiayelmessé a telekkönyv helyesbltésé
vel öket érő ioaetönyökre és az e161járésáa 
hasson oda, hogy a szD! Sélesnek mutatkozó 
rendezést a felek Onként sz rl(afrnazzák és a 
netán rendelkez4sre álló rayéb adatok meg
jelölésével a hirtokukba lévő okiratokat ad
ják he. n telekU\nyvl hatt\sá11nak. 

Llt'n megk.rr~sés alapján fe!hivom a 
váms lakos~áJ,!ának azon rész~t. akik a for
aalomban ingiltlano~at &kár adás-vétel akár 
mh llayl :Ile l mez6gazdadgl vagy egyéb in
aatl;;nok tulajdonjogát megszereztt>k s mid 
vevök tulaJdonjogukat a tdekkönyvben he 
nem keheh·zt~tték, hoJiy az Dtnletre vonat
kozó nerz6dé~ek csatolásával ktrjék a telek
könyvi hatóságnál tulajdonjol!uknak a beke
beltzés~t. mert azáltal ha a megszerzett ln-

l lallo\nn•k a nevOkre vald állrádi elmulaszt
jik, ma1•kal annak a veszélynek teszik kl, 
hogy a nevükön m~g nem álló Ingatlant, az, 
akinek a nevl!n áll a teleklmnyvben, tudtuk 
né lk Dl mtgltrhelhetik. 

Alonkivül magukat bDntttésntk tenik 
ki, 101~rt oly esetekben, mlkor a felek az ál
talu:t megszerzett Ingatlanoknak a 1avukra le
endő telek könyvezését az okirat ll eitétől slii
miloti 60 nap alatt a f, lekkönyvi hatóFál'tn~l 
nem kérelmezik, illelve a kérelmet ezen idt'ln 
tul adják be önhibájukhól, va~ty annak iga
zulá~a nélkOI, hOlilY a kérelem beadá~áhan 
önhiháiukon kivül gátolva voltak, az 1920. 
évi XXXV:. ll!. 96. §·ának 4, pontja ala1-1ián 
e rn~l(lnrló lép~ sek et a ttlek kCnyvf hatóság 
folyamatha teszi, Illetve pénzbirs:íg kiszahása 
v.!j,!elt Hevt,várlllegye Közll(azgatási BiLOtt
~ágának gazdasálli albizoltsá!lál é1tesitl. 

uyöngyös, 1933 junius hó 14-én. 
Dr. Makrányl 

polgármester h. 

Magán hirdetések 
Házeladás 

K6zhlrri teszem, hogv a 

ÜZLETHELYISÉG 
KIADÓ 

Kálvária parton lev ö AZ u J P 1 A c o N 
••bárMikoráhchet6a&on ZÖLDFA ·UTCA l. 

ha' zamat mely 'vekea át l d SAROKHÁZ NÁL. 
lak6lu:lycm volt 8 a om • (Értekezni lehet ugyanolt: 

KEMÉNY JÁNOS WEISZ SÁNDOR rövidárú ÜZLETÉBEN) 
- - kir. tanácsol, nv. polgárme5trr. - -

Áa~~ i•'•••••••••· KÖNYVEIT 
l A 81rtakovics utca 2. sz. 
alatti HÁZ november t-re 

Tehát 
O n is 

ki cs i. 
ERED
M~NYE 

nagy! 
LAPUNKBAN HIRDESSENI 
•••• • ••• 
ElsőrendO törzskönyvezett 

p ul i kölykek 
kaphatók : Petőfi-utca 30. 

u. m imakönyveir, füzetes mil
velt, folyóiratai!, tankllnyvt>it sth. 
jó ~~ olcsó munkdiról kiJzismert 

MÓCZER GYULA 
kiJnyvkiJtO (Kossuth Lajos-u. 11/2) 
28 éve fennálló, modernlil heren
- de;.ett könyvkötömütmnében-

KIADÓ. 
Tudakozódai a k6zpootl lakolában lehet. 

Hirdetéseink 
••K~J·~~~:: eredményesek! 

l· e-uli,.. ·J~~Ei§J~I'*'I@i1!1 
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HA EDDI.G NEM VOL'I MEG~LÉGEDVE NYOMTATVÁNYAIVAL: 

TEGYEN PROBARENDELEST LAPUNK NYOMDÁJÁBAN! 
Nyomatott a Kultur-nyomdában, Gyöngyösön. Nyomdavezető: Sima Dávid 
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