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MÁ TRA7VI DÉKI HIRLAP 
Tdrsildalmi, szeplradillml, filnDaJ-népanslesl, IPiiPDIJi es gilzdasdgi hBfll1p. -- Msg)slsni~ mladsn hft!n, szambiltan 

e KAPHATÓ MINDEN DOHÁNYTÖZSDÉBEN ~ ~· 
Szerkeszt6ség és kiadóhivatal: :el :el :tl E l 6 f l z e t é s l i r a k : 
G?6nty6a, Wachott Sandor-utca Egtaz évre 8·- pen16, ftltvre 4·-
18. aaám, hová a lap azellemi rt- FELELŐS SZERKESZTÓ ES KIADÓ : pengö. Eg~·es szám ára 16 filltr. 
lltre Yonatkozó k6zlemtnvek, el ö- Hirdetési dijak e Ióre fizetendök. l 
fizettaelr:,hirdettaidijakküldendök DR. KOSSA LAJOS ÜGYVÉD - Nyilttér soronkint J·- pen1ö 

.... ,==================~==========;·--~ .. ·============~=================, ..... 

Dr. SzmrBcsínJi Lajos 
"Benedictus qui venit in nomine l len ahhoz, hogy az 6 fenkölt egyéni· 

DGnlíni". Áldett leryen, ki az Úr ne- ségéröl, apostoli lelkületéról es buz
vé~en jön. Áldott volt Ó, az előkelő galmáról méltóképen megemlékezziink, ' 
csaldltól szarmazott, finom lelkű, a l ez a nehéz, de halás feladat az olt- : 
leeszebb reményekre jogosító felszen· 1 jektiv történetíróra fog h•rulni. Ne- · 
telt pap, midin első szentmiséjét mon-j künk csupan az lehet a hivatásunlc, 
lletta s ezerszeresen aidott a magyar l hogy ezen ritka jubileum al
haza, a magyar katolikus egyhaz büsz- kalmából ünnepi hangulatban 
kesére, egyhazmegyéjtnek fejedelmi a hala tularadó érzelmeivel 
erényekkel ékeskeaö föpaszi<Jra,váro· l az O gyöngyösi kapcsolatait,: 
sunk legnagyobb elő jótevője m9st, illetóleg ennek cs.ak egy-két l•ncsze- : 
milrer az innepltsek elől kiterve, az mét felelevenilsük. 
irök: v•reaban, szent Péter sirjanál Az egyh.azmegyc élén Ó u első 
IY•••ntmilléf•t littllatja be. főpásztor, aki valós.tj!gal kl•yeztetle ' 

A két datum közt hatv•n eszten- s mosl ís dédelgeti a gyönryösieket, : 
l 

ci6, két nemze~ék emberoltöjo: mult' akikkel jóban-rosszban aiatlig ervürt! 
11 •ry, hegy soha többt vissza ne ll érzett. A nagy tú~véuker, mikor a ! 
térjen. varos sziae-java porrairett 1 f6tcmp-~ 

A f6ldi mulandoaág homokóra- lomunk is meg»emmlsült, sietn ki
f•a •gyan lepergett ez az id6, 111ely rankben termett, hocy Yirasztal.tsf, sc- 1 

al.att az ifjúböJ patriarcha, a kaplanból ritsé~et nyujtsen 1 a kttsérbecsbtll l 
érsek lelt, de hala Istennek nem mult benninket mecmcntsen, ee eljOtt hez
cl az *'clerö, a testi-szelleiBi frissesé&' zánk a ryönyörüen ruta•r•lt tell'lplo
• a liatalokat most is megszegyenitö munk fcaszcntelési•e i•, aory lrven
lelkesrdes, foleg peaig nem mult el, dezzen velünk az lrvendezökkel 1 a 
nem merült u nem is merülhet a fe- magasztos ünnepet szimunkra fényessé, 
leelés hom,aly.aba az a negyedszazad, felejthetetlenaé tegye. 
melyet a mi kegyeimes Erselr aty.ank Az 1 lelki aarydaa a1enban 
- gyermeKi alazallal és bihzkeségcel nemcsak az egyház-kormany:r:at ügyei
tudateun hann.tljuil: ez elnevezist- bf'n t.arul elf'nk, hanem a vi:agi, a h.a
az egri f6pa~ZlCilri szék ben százeztek- , za fias és embcr~arati téren is fényes l 
re, egész lelkipasztorkodasa · csiliara velt ö a macvar lírmamen
alatt pedi l milli6kra aldast tumnak nemcsak akkor, mikor az de-! 
hoz 6 mük.ödésével a gyemant • rüsen mcsolygott felénk, hanem akkor l 
Dál is ragyogóbbá tett • is, mikor aleg11ötétebben meredtrank., 

Az egri fópuztori székben ö a A haború alalt a sebesültekről való 
75-ik, méltó utóda a halhata,lan em- , atyai condoskodas, a ko-mmün alatt 
lékü Esterhazy püspöknek, az erri , tanusitott hösies ll'lagatarr•sa méc a 
lyceua alkotój•nak, Pyrker érseknek, J pri~élrjeit is ámulatba ejtette ; !tennünk 
a& ecri ftsz•kesecvhaz felépitöjének • 1~ pedig a hódolat. a csod•lat •rzidt 
Samassa ltiborosnak, kora ecvik lee- . Yáltotta ld. 
naiJobb l.aacclméjenek, de n-.inde1yi•: A szooU.lpolitikai teYé· 
lrct tulszarnya.ja a mi jubil•nsunk a& kenyaégben i a a legjobb réast 
crényelr- erényével; a nemes szivé- VIHaaztotta O a IYöUgyöaiek 
bill ltiaécesen •radozó kifogyhatatlan' azámára. A fOidrcfor•r61 még s:r:ó 
s&cretetével. i sem esett a parlamentben 1 O már 

A szavunk uenge, a tollunk er6t- mcroltlotta il pedic fényesen ezt a l 

nehéz, de nemzeti, magyar faji szem
pontból korszakos jelentőségű problé
mat: gyönr:yöspüspöki és gyöngyö&• 
solymosi mezögazdasagi ingatlanainak 
a hadbavonultak közt való kiosztasaval. 

Az emberi mértékek és lehetöst
gek szerint felbecsülhetetlen adoma
nyainak hosszú sorozatát pedig mar 
szinte az öufelaldozas hataran mozgo, 
azzal a fejedelmi elhatarczasavai ko
ronázta meg, hogy a gyöngyöspüspöki 
birtoltaból az idealis parcellaus utan 
mtg megmarad t rész t Gyöngyös 
varosnak - mint O szokta 
mondani: - föegyhazmegyeje 
gyöngyenek - ajanlotta fel 
varasfejlesztesi célokra ; 
annak a varo&nak, me l y föl d
rajzi fekvesenel fogva sor
vadaara vol t i tél ve, me rt 
nem velt levegője, nem volt 
fe j l ö d é s i , t e r j e s z ke d~ a i l e
hetOsele; annak a varosnak, me· 
lyet halaigyürü vett körül s lakósai 
ú& Y éltek ítt, mint a magyarsar Cson
k•macyarorsaagen. 

H.ala a mi gyémantszivü, rve· 
mántll"isés érsek fopaaztorunknak, ma 
m.ar ellünt a térképünkről a csonka 
Gyöngyös, mert a mi Mentorunk fel
szabaditolta a measzallou területeket 
s idotlen időkre biztositotta a vares 
egl!szségcs (ej•ödeset, terjeszkeciceét. 
Ez.t a fejedelmi gesztust GyönlYÖI seha 
sem lesz képes mcchalalni aeoa disz• 
polg•ri oklevellcl, sem a róla eiDeve
zett utcaval, sem az erronaval, scm 
pedir az annaleseibe beirt emlék••· 
rekkal: ezt a törrene Imi jelent6sé&ii 
elhatirozást csak a sziveinkbe v•••tt 
1 az utóeekeba is átpl•ntalt •rzelcm 
lesz kepes - ez. is csak ryarló mo• 
doR - meglrökUcni. 

Ha a hala tarhazát teljesen ki· 
mrriljük, akkor is az idők verezttic 
mi maratlunk az adc!lsok, ·a hitelezőnic 
petiig Ó lesz, aki most is nary lelk 
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gyönyörüligrel siet mindm nemes 

ügy fámogatasara. }~\Jem volt a ma 

11ines Gyönrvösön olyan haufias, rm
bnbaráli mt-gmozdu';s - horv csak 

a Jerutóbbiakra: u ·Úlsltakdóra, az 

ouzágzáuló, hadirokkant zaszló ügyre 

stb. hivalkotzunk - hogy az első 
aliomany az összes helybelieket rr.eg· 

eliizve, ugystólv?n fordulti postával 

ne EgerböJ az érseki udvarból Ir ke· 

zett volna, a kegyelmes FApásztor sa

játkezűleg írt, le~ktshangú leveit kisé· 

retiben. 

Folytassuk·e lov.ibb? Folytathat· 

nók és mégsem érrcénk a végére. j 

S mít kivan Ö s mit adjunk mi l 
ezért a végtelen jóságért cserébe? . 

Megmondta ö maga, mikor a legutóbbi 1 

bérmalas alka'miival !ölünk etekkel a 

szavakkal buc~uzott: 11 Fiaim, sze

ressetek engem, me rt én is 

nagyon szeretlek titeket. 11 1 

A suretet a legkevesebb, aD"it ö tő

lünk jogosan követel s lrglöbb, amit 

mi neki nyujthatunk. 

Kervelmu Ének atyá11k gytmimt

miséjc alkalmaval az Isztenhez s~áll 

a hal.ás Gyöncyös varcs bu2gó fo

hasza 11 Serus in coelumredeas 11 • 

Orosz ErntJI 

Érsek urunk ünneplése 
Csodálatra méltó nrrt!ny~í~atl vi~sza

huzódott mlndt'n Hll~t'l Ormplé~töl. - Mt11 
rómJi eimét sem lehetell mtt.;tud• l. 

Nemes tls ió'ál!nS Fzivtlrfk tal~n annél 
juhhan fo• esni, hojly hivtinek f,~ lisz•eil'll
nek százerei mé11is Onnepellák : 

M111den váro~. falu, annak minden ka• 
tolikus hivöje az Úr oltára előtt könyörgött 
az Ég továbhi áldásáért 

••• 
Gyöl'g) ös m~fo!) el 'á ros ktlpvistlötu· 

tOlele rendkhilll k117j!}íllt'stlbl'll hódoló lel
iralot intézett a nemes EJ(} házleiedelt·mhrz, 
mely leliral mlnden nava az ijlaz hála és 
szereh:t g}öngybetOihöl van öuzeiGzve. 

••• 
Heves vármt11ye az alábbi meghivőval 

hivta e~yhe a mtgye ktlpvlseletét: 

Hevrs varrnegye törvényhatósági 

bizottsaganak tagjait az 1929: XXX. 
tc. 23. §-án alapuló jogomnál fogva 

a közgyűlés ügyrendjéről szóló sza

bályrendelet l. §·a értelmében a folyó 

évi augusztus hó 28-ik {hétfő) nap· 

jának d. e. féltizenegy órájára, Eger

ben, a varrnegye szek házának nagy

term é b n tartandó rendkivüli közgyü

lésre ezennel ösnehivom. Eger, 1~33 

augusztus 17. Hedry Lőrinc Gir. főis
pán, elnök. 

T •rev : A vármegye alisp.6njinak 

javaslata dr. Szmreesányl Lajos, IZ 

rgri Filegybiz Érseke, pápai trónilló, 

ha zi Főpap h gróf, v, b. t. t., lrlk6a 

MATRAVJDÉIU HIRLAP 

törvln}'ható~agi bizottsági tag úr üd
vözlise ir ant; gvimántmbife · alkal

ma ból. Eger, J~3i augusttus hó 17·1n. 

Okolfednyi Imre alisp•n. 

····------~--~----~~~ ... ···· 
PALÓCDERES 
Egy nyár l~méltlttn eltelt, 
s~jna, nem a lt'j(lilkalmaubb volt a 

má:ral nyaralá~ra - tls mégis, tls mtljlls 
nagy volt a forgalom, mfnden ltlrl'l hely 
gazdát kapott, &okan nyarallak MátraiOredtl. 

Ez a látogaloll~ág lllUtatja, hngy e te
lep lrjlesztésé~l mrJ!állaul nem lthet. 

Megtilt ú ujra ray .eltemetett•, félrt
tell Iralll ri CH mllvá mirösitt1t tervre hivat
hl un~. amely !'ift'l és leJ!It'!bb leladatul a 
vizkérdés me11olt'á~át jelöitt meg. 

Igaza volt l 
Tusék elgondlnl fiJ erös fejlödéanelc 

indult lidO:ötelepft : viz nél l Ol. 
Ntm úgy. ho(ly II!Y CHpp vize sin• 

csen, h~tH m ú n, t. O J! Y nh1n tiljltnctl vize. J 

Ma a r•yarairk w.llr il t n n B fias ig{- • 
nyeht táw.af7falak qzy·tn l!Cli~~trleppel 

fZemten. de nun u igln~ Hrdüe a \'ir• 
ktlrc'tls. h bnt m él( lfllihf ~il' t, a frjllldés 
elöleltétele, a It! l - va o nt m lét kt!rdlae. 

E nyárC>n - ptdiK a k~rilu!a rövid l 
\'Olt- ~orlillo;ni hllttl a vizhasználatot / 
- ntm az ivé~nál, hanem az ön:llzéEril. 

1 A vililik htt)tit. 11ir~~~il. ráw1jaitc~a~ 
sziJ!orubn tll'in r.rckC>n lehthtt ""t/1211i. l 
Ntm \Olt mlls uaitste, mint tlltz a kény- l 
szrresz~ö2Ll'z l'} U illi, - mert l lill\~ bt n - i 
nem jutott 11olna viz - tisztálkcdáara. l 

lvóvluOI ntm btnt'lllnlc Illes!. mert 
nincs vizvtaték, arr.ely a villliH·a uolgi,J
tatné a vizet. 

Régi ml!di szerint kuphzllk. 
Ftllrt'frtés ne euék ; a lt'lrelett terve

zetért nem ahr n. nfmrehányás lenni, -
hantm a továbl·ll lejlódls mi'Jiakadásától 
való felelem lr~tja és lllint nér oly Hhzor 
n ost ls: sürgetjDk rnnek a Itafontosabb 
~t!rdisnek el4vétrlét és me1oldését. 

Hosni hóna r ok lot~ nak a kérdtls meg
oldásiira "Jani, de a honzá hénapok kelle
nek ls a me(lvaló&ité~hoz. 

Itt a hankettedik óra l 
Mék egy nyarat n1111 lehet a vizkérdés 

meaoldáfa néii.OI bevárni. 
Lehet, - de akkor MétrafOrednek be

fellegzett. 
Tudjuk - de mennyire tudjak - -

hogy pénz kell hozzll, Jrág pedig sok ! Na
gyon sok j 

A villatelkek árából kell a vizhez - l 
plnzforrdst calnélnl. 

A villatulajdonoulk a mostanl telek· 
bérlet renduerévrl lillY slncscntk megeh!· 
gedvr. Szlvesrn fizetnék llltl a telek érát. 

Csak ntm kell alarnl dupla 'ral irtel 
SOt l a telek ér án ft 101 - ha az az 

ér mrafelelll - a vlzmlhlz le hozrijérul
nak, - - pinzlrt •irlk majd nekik a vizet l 

Vizet - ar•nyért l 
De mt!rjt!k l 
Mert araayat fer troli 
Mlndenklnek l 
A villatulajdonosoknllk azért : 81ert e

lészséges, jó, lld~, fdse lv6vtz fol folyni a 
csapból. 

A véroFnak azért, rrert: dtdel,etett, 
ldeaenforgalml telcphel}e a véros lakóinak 
jllvedelmez, 

U~ry, ahogy mtgálmrdtuk. .Álom, -
Mom, éd~s ákm - jlomkt!p•? l 

Nemlll 
Vártuk ·a tevékeny tényeket l 
Határidő : 1834 május l l 
NyilvAntartjuk l l 

A hadirokkantak 
kérelme a közönséghez 

Csoportunk szeptember IQ-én tartja 
zászlószentelési OnnPpélyét, vendigeinket és 
a közönst'fo!d azl'nb~n mar eiOzO nap- te
hát !il-én - este 6 órától a 14. honv. gya
logezred nnekaninak térzené,ével és táro
galtljálekkal Slérakmtatjuk. - Az ünnepséf 
rt'~zlerl's rno.ramjál a helyi larok és plaká
tt k logiák kl\zt,Jnl. 

E!!yideiOieg t<rtja \árosunkban a Honsz 
IV. or5ziiJlOS vá••dc,rg~ íilt'u't. 

}·zsef föhercqz ö kir. fen&~lfe kegyes· 
kedett m1gas meg!clené~ét kilátásba helyez· 
ni; rrn•t'n}Onk v<.a, hoH az llnnepstlgn a 
Mini,zltrelnl.ok Ur és az E•sek Ur Ónajly· 
mé 1Mt.g< is nlfJ.l fog jt!er.nl, bár erre néz
ve cl\r té~ még nem törh!nt. 

MinthPilY záHU11enteléfUnk Ily 1116don 
mtllyei, sllt orszáj!os telleget nytr, fokozott 
kötelu!t'6;1ink, hc:[ly az linne~t'lyt várcsunk• 
hoz m(·lló móc<on rende770~ meg, ez azon
ban c~<·k ;.Hor lehebéges, ha aa11y és ké
nyes rrun~;\11kban a város tgesz IBkossiga 
segitff~Üo krt' leFlo 

E ,.~1 cs mlnd•·n la le r ~• tekintse a ml 
O~yfPkrt ~',;Ir On11rpt'rr~. ez a ml kérel
mi r l<. A· rokk;.ntak 7liH'öszentelisl anae
pé l} (t rt ra! c He 0} (;rnö~ város egén la
ko~~-' !i''· <rnn rr~~ár t· 'llros mirden Ja
kos~ vr n1• g l fid g;. Hi~ lill~ a vérosba érkull 
IdeJ!' nüt.d nelllbtn, ez a ml kl\'énEágunk. 
Mindt·n lf:rd•·zésn• k. - kDillnllstn pedi& 
Ily uol;;tl;,n llan.ar!ny·li rendezéfnek -
vanrak It r n észetsarlilt g fogy-atékosd~al; 

GyörlJI} ts 'á ros lakóJa, lllint vendigléhi 
gazd;,, ~rkzkodjék attól, hogy az apró fo
llYIItéko>~á~ot énékenykfdUfel, kritikával 
éluze, ellen~rzőlfg, n1lndtnki non legytn, 
hoiy a fo11~ at~lcosseágok eltlnjenek, 11agy 
legtlál b ésvevtltlt11ll mr-radjanak l!s az Dn
nepély nzal a a~éltód11gal folyion le, mely 
(lyöng) ös v4rosáhcz, e \éros miRden lako
dhoz, pcn:pls zászlónkhoz s a lladirokkan· 
!ahhoz, hadiötHndbez és hadhlrvékhoz 
miltó . 

A gyönpyasl tánadalom ulvéért har
colunk s hiuzllk, hC>U a ml nagy capun
kon mindtnld sziv~ Osszedobban a mltJ,kkel 

Ö kir. Fen~l!ge Budarut ftiOI autóvai 
érkezik. P.z linn{pség első része a Höslk 
slrj:lnál I~H, 11orJI1an a Btnt· utcán és a 
Kas~ ut h ul< án \on utunk a Hanln Imre térre. 
A zé!2ló snnltltlse s ez avató Onn~psta a 
Hanisz liTire tHen len. KltjOk a jókai utca, 
a HaniH·t~r l!s a Kouuth utca hézfulajtlo· 
nosail, len házalkat szeptrmber 10-#n azt. 
vukt'djenek fellobol!6znl ; kérjOk 1 jelzett 
tt!reu, Illetve utc:Ub11n és a Bene utdbaa 
levll utcai lakésok birtokosalt, hoay abla· 
kalkat szlve~kedje•ek uayanakkor szönye
llkkel, vagy vlrégoHal feldlultenl. 

KérJUk O~Ong)Os véros mlnden lako
aénak mealtlent!lt!t, eryDttérzéaét ée nere
tetet. 

Gyllnf~lla, 1933 au~tueztue 2~· b. 
Hotlsz Qy/Jngy/Js-vdrosi is jdr~li 

Cs•portj11. 
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HIR EK 
BtpililtatDIIfl ... 

Orosz Er•l ll. pel16rm1111r e h6 26· 
•re reudklvtUI k0Zt')ll.,&t havuti 11111 • v, 
llazllumek ill.dasi&oa mlkOd~s•aek felUI· 
Ylz•aalata tar1l Aban kiadot l kormAn)-rcndt· 
letlel e16irt iotezkedésuk •Urg4haé.~ ml•ll, 
melyaek bat&rio11jr: letart. E,~el t:t~)'tdt:Jilleg 
aurepel a tAriJ'II.Iro;r.atDan a villamosJull, a 
Izma és a mltr<~vasut Jihu evre szóió költ• 
••reUIIrAoy:tata, Va•amir.t a vArus' ueuf4zde 
megsaUateaése. fun utóubl llz~:m a mal 
aaaduA11i vi.zonyok •~u~u nem jOvtdel· 
mn6.-

A vlilamea•nG kOI:sé~vd.:u surint 
Arambav•telekb61 l77.VJ8 pcn&6 van elölrA· 
orozva. fbben benue van a ~i.;;gitásl és 
motori•u irarnloa:ya~zláa. tKyaranl. A varo
ai fu1yautis Ctiilkkeni, viszunt huuaJOlt a 
mitrai SzauatOriu.u, a M .. uaha,a t!~ Kékc:li· 
aailló ful)autása. - Ár•móra ~Oic;;undiJ 1 

lll)éb bevtielek II)'Ut• 25,000 P. U11y hvMY 
u Osne& bevét~l 302.YJ8 P. - A i<1~dáaa 
Spt:ye•·kllcaon hmataoilk mtraékltat: lo.y· 
1611 ap•dt. A' Arllmv.barlási i;,o;..,,.~ 124.140 
pen"o, A.: ll'11mf~:nntartisi 1&011;~1'."• (;~a.Ltejl~ 
ll.óöO P. A :z.cmil)'tell fiUI~~c. J:.i 600 P. 
Áa olllaiÍDIII (ödlllillho.lriflc:ll;~) IH.lt~é&Ck 
25.910 P. Tt:rne• (k~riiJ'OIIO) 44 5. -t P. Le· 
irásukra :11"104 1- ~~~ a varval a,aztar•aaoak 
llan.unr6szcuc1éa 15.000 P. t:.11~ ült U~Ja•-1 
annyi m1ot a bevetc:l. l::uböl a tl.a-"''''eaz.e
leoé.böl feliul a var,," a 4.ltvllilg>iaa i u 450 
P. k:adááait, v ... .t ... IJJl a klli.h .... ~.u ,;alu· 
aya~ol.láacrl tirllcil .o "·'•"•IICl " , ,,u.uuek. 

A v•~ma o~o:o.~.n ..,~vvh.'lt: ,.. l•t:Oi& il 

vlz\Jijakb41, 11 viu1Uó ó• áK urdli.li, •ozér-
11t:K U VllfOJ)a~Zlll IDO:i!lcCiL~Iil'hol :1 Iri!)' é b 
Vl'!gyultol IV• 4d0 P. A l.la.Jh u, .• ml t.olt· 
&egekre 38 023 P, h:ont•Hhl a; allminisr.lr.t
ciól k1aa6aokra él lllla1auu~ kllll•tllekre 
37.fi40 ~. KOICllOnOk kamatc~•ra 101,730 P. 
Le1r11oltra 31.4~7 P. Y1.mér6 onik ue~:r.•u· 
z~: • .:re lbOO P. Ou:r.et.~u lli.48U P. 

A Malrt~vaaél oe:vetc:lt lU 8:.:: l P. Ki a• 
dása vontatisi é1 fenntartUl Kl•loéKt:krt: 
,,672 P. ~zcmél;uti kiollllbcl. ;,,§lll P. ÁL· 
taliuua t.Ooli,ltlm: l.llti P. 

-·· Mepel kiiiYiles. A f, hó 18-án tar-
tott IOrv .. uyii•IOaiiKI DlluiiSiiKI klllh Ü•Ciicll ll 
kOvetkezö ayonayos• llKyt:k nyer.t:k .ovana
IYaltt: vllea Uus1 Ma•tu~onal kOlolt k(>tiUJ:r.
ldál(l v&ll•ll ~o&erattJ~• Jtll)clulllliiSil ; lilulil
pell- UtöujlyO~varusa s~.~auauya kt ·teal 
liOtOll birleli u~uödés RII!KSZilutcthe tár· 
&YADao kell ujabb halirozat. 

Felv.tel a fela6ltb bor1aadaú1l 
taafolyamra. A u•kebfővároaltan bzer,ez.e:tt 
felaőbD uo 6- u bur,udaa&lll ~névcs tao
folya•ra lO-u; balll•t't ve1auck fel. Per 
lyamuani a tanfotyam IKU&atólillahol (Hu· 
dapeat, ll. ker. Her•nann Otto•utca 11. a:r..) 
azept. 4-ll ltbet. Azok vehető" fel a maaa• 
aabb elmeleli 61 l&)'lkorlall kiképzllbl adó 
lalrolá:>a, akik a 111zdaaAgl akad,mlak vala· 
melylk41 elve&ezt•k, ak•k a •urva.l liilil.t.la
IAII tanh.t~zell Upealtl vinatt jelel ered· 
méanyel letettfk, vary akik a k0z6plal<olal 
6ruttaol&l ld,tele utáa • lrert•nttltanlntent• 
be• olrlevtlet nyertek. A tanfolyam okt. 2·An 
kezdődik. 
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l UJDONSAOOK 
A .,GylatJt.. N4,.J•ic" la&lyl lap- · 

Ugy-e érdekes? 

.U ....... ._ ICHa .. llclcot 33. ••••· HáUIÚI• Guty•• Józaef a lia· 
Na a k6•'*-' aJIIalkoaatot ol•utuk ' watt ü&cmn&etl .,crollr.c c h• l'·lft 
Dr. Iriich Mí!aily .CIOUikoaera, lt.ou ••· tariotta e1küvöjet Sitile Pannival a 
laki kifolileihatja a KdEtMúllO cljiruat. Szt. Bertalan te~nplombaa. 
A llilló luauiYeD••cek ÚIICrt cpill, turil-
tákau aooeloakCNIIak kül6a turista étlra6-
r61, ahol uaranazt a meout lcavcceHD ol-
aóbbcrt adjak. • j 

Kaptuk a kt•ctkez6 nyiLttkoaatot: 
Na11vaaco1 

Dr. Ko11a Lajo& ur 
tavvtd, lapuerkeutö 

Keelvea Baritom l Ertesitelek, hotY •• 
a .Kckes~eallo" ücycben nem nyilatkoztam 
•• ilY a .Gr~taayosi Ntpujua" f. évi 33. 
u•mab•n aevem alatl koactett ayilatko&at 
nem tólcaa crcel. 

Fc·i~aoaitolak enoek ktuctétclcre. 
Gyönar••• 1933 auau•atu1 23. 

Tíutclt lilar•aod : 
Dr. Erlíc:h Mihily •· k, 

Eltttüak: 
Dr. Libisc:b Karoly Ülfvéel 1 k. 

Febcr Ua&ló 1 k. 

TANUIY, N~PNEVELES 
Az ecsédlek gyásza 

Totia Juo1 cc•ccli plcb.ia• b.UOmhavl 
Ilineu altaveciti ulio l b6 17-M Buelape1· 
ten a Koranyi kliaikán hirtelen mcchall. 

T otin }&DOI ec:.tdi plcb•a•• IJive ki· 
z•rólag ltini üdv01aeactrt doboron 1 ca a 
acmet 11iv me1uünt verni abban a kebel· 
bea, mcly c;ak dol~roznl, l&crctai, tümi Cl 
ucaYCdoi tudott. Ncrv ev elott minö lelki 
6rimmel 1 meaari lelkel aaabitioval focialta 
cl atpn plcbjnii.jit 1 &l illini lOndviaciCI 
•Ital kijcl611 muakatcret l 

Ily 1'6•1• idt alatt ncaabe6t16 eloleo. 
kat acm alkothatott. •• buz6 • papi mükl· 
elujvel bi•ci lclkjbca oly maraelaadó aye
mokat ba1yott, mclyek holta tllá.o i1 btca 
dia6••a~t • ltiYCiaek ielvét forjak l&olr•l•l 
1 leaatartjik ilelelt emJjket. 

Az Actio Catholica 
uervezési lUkosztálya 

ossuayl.tl l a katoliku& &:r.• rvezk~d4srt 

vonatku&ó staliutik61 l!s mindazokat u aaa
tokat mtlyek IZ eayhhköLSél( é:etm•·gnyii
VÍnlli.liSall mutalják 1 a teeulilókre a f·ayel
met felhlvj6k. 

2. Osszdllltia a statisztikát az enház· 
kiziéli valláBol l!s prof4n t>gye&Oit!lek•61 1!1 
uervezetekrlll, euknek tagll!tszám.tt Ulf)'U 
rábeldl611el illyekiZik s:r.aporllani, a klllön· : 
féle azerv~ultlr munkájába me11felel6 alkat- l 
makker konc:eatrádól vinni. Ennek a szak· ' 
outilynlk bivalAli a Katoliku& NépszOvet
~1!& mUködédhe ~ll!tet vinni. 

3. A aztrvez6al 1aakeszt6ly lnt•zl 11 , 

ISt:ltlt~NII lldvör.IÖ vaay ltllako&c.i nyilltko·,l 
aatok, Iratok aláiráaira vale) &Yüiéat 11b. 

4. A aurvezéai szako&dily tá111ogasaa 1 

u arra hivatoll katollkus el()éneket a köz-l 
1•111 11 me1yel közflettlen t!a Altalában a l 
kOzpilyAk<JD v;oió érvéuy,slllé~ !ben. l 

Keresik az ismeretlen támadó-
kat. Aaocs Marlat a H.mak Kotou 

teren setakotbcn halulrol V41.;ki meg· 

tamadta es fcjtn aulyos zú:~.otl sebet 

ejtett, A ddU l.ar.yL a momtok sze~<.

bazukban kötöztek be. Az lSJLerellen 

tama:ió szem.elyene~~o megailapi:asa í

r•nt a nyomozaa megindult. 

Sarcsik V erat a Ralr.óczí uccaban 

wcrtCK: meg. A tettes itt is eimenek uli. 

Su'yos l11 bseniiese Kk el a Korhaz ba 
vitt.:li a serua leanyt, aki nem tud•tt 

tam.tdójarol sz;emtlyleuast adni. 
Mint a uagyok. llcsail: Rezsö is

k.ol.:.hú tars•ival az urcan jalszado

&oll. A jalékszer IU~<ljdonjoga foloU 

tamadt vitab n locsiket taraai <~lapoli•n 

össuvertek, út:Y he~y a Mentömkncll: 

kellcu belt.ötOzni. 

Veres csal.dl perpatvar. Far• 
kali Jan os 59 éves foldwuvu fejen ha

tal:nu szurt sebbel jc:cntkczett a Mea• 
tö~a.el, hogy kotözztk be. - Amil a 
Meotoil: e•só st"gtlyben re&Zcsiteuek, 

elpaaanolta, h ... gy serulcse egy ···
Iada visza!)J verzo tanub•Zonysara. A 
vtrc,; Cialadi cszmecsereudl: a h4IO• 

saKoll: e~Ö•t l.:s' f-:.•ylalasa. 

Mlndenklt érhet baleset. Ez 
acmcsa1e klzmondas, ce moat legyea 

tarcaut nyitogató jeoa;zo as. 
D~rek Mcntlinit uemely, raac, 

taraaci.almi aliaar• vaió tekintet atlklt 

slctnelr mandcnkihe.r., akit balcsel ír. 

Ön~ttlcnül - cllcnér•ck nelkül, em• 

ltcrbar•ti azivjos•&ral. 

Díjtalanul szallitan.k azcetny be 

tercker és mindcn sét4ltcl. 

.Sz;cplembcr hó 3-an lesz Ment6· 
ink ~yDjt6 napja. A díjalan uallitas 

bc•zin u egyeb aumlainak rended

aéhct kérik annak " Közönségnek hoz· 

&ajarul.as•t, amely kozönsérncit 'ilel• 

nappal aeritarget nyuj:anak, ha bal· 

eset éri. 

Caak aa 

het baleset l 
na adjon, akit acm ér• 

Hal•losez.erencsétlensée. E.rcr 

ben nütört6k d•lel6tt halalos v•eü 

kcrékp•rszcrcncsétlcnség törtcnt. Nagy 

J6zacf malomcllcn6r a lcjt6s Árpid-ut

can Jujtolt nagy s~bcsaenel. A kerek · 

par ftkJc elromlott, ugy holY a IZe

reeséllen fiatalember cry fordulónal 

fclborult, Mire a korh.zba értek vele, 

kincnvcciclt 
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MATRAVID!K:I HIRLAP 1933 IUilU~z!UR l~' 

_A Kultur nyomda . árban, 
VEZET·! -~ l 

kiAllitásban egyaránt 
VEZET! 

ERED
M~NYE 

...... 

· Ha On fDzetea kOnyvelt: rerényelt, folyóira

talt, haazailt lmakönyvelt, gyermeke tan

~önyvelt bekötte·u, enel nem k(lnnyelmGen 

KI 
a pénzét, Itiert az izléssel bek"öiOit könyv __: 

olYunivaló - soksz..,rn~ érf(lktllbbleltel bir. 

' ' nagy! AZ ANYOSAT 
Tehát 
O n is 
LAPUNKBAN HIRDEIEN! 

Elsör~ndü törzskön' Yijzctl 

TEIUE8SZE LAPUNIA T 1 

fel.·ségét, gyermekeit, barátai: t IlY· egy n~·a-

Apolló IVlozgó 
Szombaton, augusztus 26-án fél 6 és 9 

órakor 

Vasárnap, augusztus 27-én 3-5 7-9-kor 

JANET GAYNOR ésCHArt.LES FARREL 
fö.,zerep!é3ével az uj mozl évad első DZI!Y filmeseménye: 

l. 

li 

Kteaészltö játékok : 

ÁLMOK HAZÁJA 
hangos kulturf1lm. 

DEPORTÁLTAK 
vo~rázsszönyegen a világ körUI. 

l ~ 

MARY ANN 
Z AN G WILL 

halhatatlan remekmQve, mely a világ mind~n szlnpadán &ikert 
aratott. 

fox és Magyar Világ
hiradók! 

A szerdem, hüség és odaadás örökké igaz, mearázó hatalmas Ar. A,oll4 moz:góban l BOri' és ·ruhatir szeptember l-lll klad4. 
románc:a. Értekeds uayanott ar. laaz:tatós4.n41. 

Da]~lsti@EJDs:?'J(!E]I• • .,,. un:~:JI· Fllc::e::aUSi >l 
HA EDDIG NEM VOLT MEGEL~GEDVE NYOMTATVÁNYAIVAL: 

TEGYEN PRÓBARENDELÉST LAPUNK NYOMDÁJÁBAN! 
Nyomatott a Kultur-nyomddban, OyGIIIYIIIGn. NyomdavezetO: Sima Dávid 
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