
megindulnak a paternosterek s a gyö
kérből szállítják fel az anyagot, hogy 
bimbó, levél s virág legyen belőlük. 
Az áldott Tavasz jő. Ahogy a költő 
megénekelte: „itt van, él, sziklákat 
váj s töri a falat a szebb jövőre vá
gyó tavaszodás lelke, a márciusi ál
dott akarat". 

A miniszterelnök a hercegprí
másnál. Gömbös Gyula miniszter
elnök f. hó 4-én, szombaton láto
gatást tett Serédi Jusztinián dr. bí
boros hetcegprimásnál. Délben a mi
niszterelnök tiszteletére a primási pa
lotában szükebbkörű ebéd volt. Göm
bös Gyula a késő délutáni órákban 
utazott vissza Budapestre. 

Keresztelő József Ferenc kir. 
hercegéknél. József Ferenc királyi 
herceg és Anna királyi hercegasz -
szony újszülött fiúgyermekének teg
nap március 8 án délelőtt 11 órakor 
volt a keresztelője a rózsadombi vil
lában. A keresztelési szertartást dr. 
Serédi Jusztinián bibornok herceg-

* primás végezte fényes papi segéd 
lettel. A keresztapa Ferdinand volt 
bolgár cár volt. Az újszülött főher 
ceg a József, Árpád, Benedek nevet 
kapta. 

Eljegyzés. Laiszky László a bu
dapesti „Élet" Irodalmi és Nyomda 
Rt. tisztviselője eljegyezte tarcsafalvi 
Pálffy Juditkát (Budapest). 

Három jogi előadást tart a 
hercegprímás Budapesten. Serédi 
Jusztinián dr. bíboros hercegprímás, 
a kir. magyar Pázmány Péter Tudo
mányegyetem jog- és államtudomá
nyi karának felkérésére március hó 
folyamán három előadást tart a la
tin és keleti szertartások katolikus 
törvényeinek kodifikálásáról. Az első 
előadás tegnap, március 8-án volt, 
a második 15-én, csütörtökön, mig 
a harmadik március 23-án, ugyan
csak csütörtöki napon, minden alka
lommal délután 5 órakor lesz az 
egyetem központi épületének dísz
termében. 

Uj állatorvos. A földművelésügyi 
miniszter Esztergom város, valamint 
az esztergomi járás állategészség
ügyi teendőinek ellátására február 
hó 7-től dr. Nusser László m. kir. 
állatorvost nevezte ki. Az új állat
orvos az állatorvosi főiskola sebé
szeti klinikáján mint tanársegéd mű
ködött. 

Segédjegyzőválasztás Tokodon. 
F. hó 3-án, pénteken Tokod község 
képviselőtestülete Szoláry Lajos sá
risápi segédjegyzőt választotta meg 
egyhangúlag segédjegyzőjévé. 

Jubileum. Buchs Gyula most 
érte el az esztergomi izraelita hit
községnél viselt tisztségének 25. év
fordulóját. A jubiláns ez alatt az 
idő alatt buzgó munkásságot fejtett 
ki és a hitélet terén teljesített értékes 
szolgálatai általánosságban elisme
rést keltenek. A jubileum alkalmá
val szűkebb körben meleg ünneplés
ben részesítették Duchs Gyulát. 

Március 15-í istentiszteletek a 
kegyűri plébánia-templomban. A 
belvárosi plébánia-templomban már
cius 15-én reggel 8 órakor a tanuló
ifjúság részére szent mise lesz. A 
hagyományos ünnepélyes szentmise 
a polgárság részére, délelőtt 9 óra
kor lesz megtartva, melyre az ösz-
szes helybeli hatóságok hivatalosak. 

Halálozás. Özv. Pap Nándorné 
szül. Moser Elza, gimnáziumi tanára 
özvegye, március 2 án Budapesten 
hosszas szenvedés után meghalt. 
Temetése március 4-én volt Buda
pesten. Az engesztelő szentmise az 
elhunyt lelkiüdvéért március 10 én 
pénteken reggel fél nyolckor lesz az 
esztergomi ferencrendi templomban. 

„Credo"havigyülés. Értesítem a 
4 Credo "-egyesület minden tagját, 
hogy március 12-én délelőtt 11 óra
kor a Belvárosi Kath. Olvasókörben, 
a szokásos havigyűlést megtartjuk/ 

melyre minden tagot szeretettel vá
rok. Kurucz Mihály adminisztrátor. 

Városi közgyűlés. A város kép
viselőtestülete szombaton, f. hó 11-én 
délután 4 órakor közgyűlést tart. 

Zichy János gróf a magyar 
legitimista szervezetek vezére. 
Annak idején — mint ismeretes — 
IV. Károly király Apponyi Albert 
grófot bizta meg a magyar legiti
mista szervezetek irányításával. Most 
hogy gróf Apponyi Albert meghalt, 
Ottó királyfi Zichy János grófot bizta 
meg a teendők ellátásával, egyúttal 
gróf Károlyi Józsefnek külön meg
bízást adott arra, hogy a királynak 
a magyar alkotmány és jogfolytonos
ság törvényes erejéből folyó jogait 
és érdekeit képviselje. 

Az Esztergomi Oltáregyesület 
f. hó 12.-én (márc. 2-ik vasárnapján) 
tartja meg szokásos havi szentség
imádó ájtatosságait a vízivárosi zár
datemplomban. 

Az űj közigazgatási kerületek. 
Ama tervre, hogy az országot telje
sen uj közigazgatási beosztással 7 
kerületre fogják osztani, mind több 
adat kerül nyilvánosságra. Mint be
fejezett tényt emlegetik, hogy a Du
nántúlon 3 kerületet alakítanak, az 
alföldi részekből is 3 kerület lesz és 
egy kerületet Budapest fog képezni. 
Az egyik közigazgatási kerületnek, 
mely Győr-, Mosón-, Sopron-, Ko
márom- és Veszpré mvármegyéket 
foglalja magába, Győr lesz a kerületi 
székhelye. 

Huszonkét bányamunkás ki
tüntetése. Vasárnap, f. hó 12-én 
felemelő ünnepségek színhelye lesz 
a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. do 
rogi és a Magyar Általános Kőszén
bánya Rt. tokodi bányatelepe. Hu
szonkét bányamunkás nyer hosszú 
és szorgalmas szolgálatáért kitünte 
tést: oklevelet és pénzjutalmat, töb
ben kapnak szolgálati érmeket. A 
jutalmakat ünnepélyes keretek kö
zött adják át a kitüntetett munka 
soknak, a hatóság, a bányafőtiszt
viselők és a bányamunkások kép
viselőinek jelenlétében. 

Kulturest a Szenttamás és Ví
zivárosi Olvasókörben. Az Esz
tergom Szenttamás- és Vízivárosi 
Olvasókör f. hó 12-én este 7 órakor 
tartja első műsoros kulturestjét, 
amelyre a kör tagjait és barátait 
tisztelettel meghivja az Elnökség. 
Előadó Keményffy K. Dániel plébá
nos a kör elnöke. Belépődij nincs, 
de a szives adományokat köszönettel 
fogadjuk. 

Esztergomi Sétaheiy Szépítő 
Egyesület szombaton délután 5 óra
kor tartja évi közgyűlését a Taka
rékpénztár tanácstermében, melyre a 
tagokat és az érdeklődőket tisztelet
tel meghivja az elnökség. 

Az Esztergomi Iparosleányok 
Mária Kongregációja 1933. márc. 
12 én, vasárnap este 6 órakor a 
Kath. Legényegylet dísztermében elő
adást rendez, melyre mindenkit sze
retettel vár a Kongregáció. 

Érdekes kúriai itélet egy vá
lasztási sajtóperbe i . Dr. Meizler 
Károly budapesti ügyvéd az 1931. 
évi keszthelyi képviselőválasztáskor 
tudvalevően fellépett Rakovszky Iván
nal szemben. A meleg választási há
borúban erőteljes sajtóharc is indult, 
melynek következményeképpen dr. 
Gárdonyi Lajos szerkesztő egy cikke 
miatt dr. Meizler sajtópert indított 
A nagykanizsai kir. törvényszék 1931. 
november 2-án hozott Ítéletében dr. 
Gárdonyi Lajos szerkesztőt sajtórá
galmazásért 200 pengőre és 150 
pengő költség megtérítésére ítélte. A 
pécsi kir. tábla 1932. ju'ius 13 án 
az ítéletet helybenhagyta és még 
ujabb 80 pengő költséget is meg
állapított Gárdonyi terhére. Gárdonyi 
szerkesztő az ítéletben nem nyugo
dott meg, hanem semmiségi panasz-

'szal fordult a Kúriához. A Kúria 

most hozott ítéletében megsemmisí
tette az alsóbiróságok ítéletét és Gár
donyi Lajos dr.-t a vád alól bűn
cselekmény hiányában fölmentette. 
A Kúria érdekes indokolásában az 
alsóbiróságok által sérelmeseknek ta
lált cikk egyes kitételeiről megállapí
totta, hogy azok tisztán politikai ma 
gatartás bírálatára vonatkoznak, po
litikai harcokban pedig azok a ha
tárok, melyek között az egymással 
szemben álló pártok viselkedése és 
magatartása bírálat tárgyává tehet, 
— jóval tágabb. 

Az „Iglói diákok" bemutatása. 
Meleg sikerrel adta elő az eszter
gomi műkedvelő gárda az örökszép 
„Iglói diákok" c. operettet. A Fürdő 
Szálló nagytermét teljesen megtöl
tötte a közönség. A szereplők va
lamennyien kitűnően játszottak. A 
darab sikerét, pompás előadását Me
rényi Gyula rendező biztosította. A 
szereplők közül az első elismerés 
Szentgyörgyi Mariskának szól, aki 
talpraesetten, bájosan játszotta Éviké 
szerepét. A férfiak közül kitűnően 
játszott Éliás István, aki Petki Pál 
nagyszerű szerepét alakitotta. Ének
lése is jó volt. A tanárszereplők kö
zül kitűnt Nemesszeghy Gyula, Dudás 
Zoltán, Tolnay Mihály, Czirok Vince 
és Pózna József. Jedlicska István a 
polgármester szerepében tünt ki. Baka 
Dezső a pedellus szerepet játszotta 
nagyszerűen. Oláh János kitűnő Od-
robina bácsi volt. Dicséretet érdemel 
Kertész József is Holéczy Pista sze
repében. Kitűnt Kócsy Lajos és 
Kántor Richárd is. A diákok: Kreit
ner Gyula, Hugyecz János, Czibulka 
János, Csernohorszky József, Pong 
rácz Gyula, Batár Lajos és Zalába 
Miklós mind jók voltak. A közön
ség megelégedetten távozott a ked
ves emlékeket felidéző estéről. 

Antóny—v. Szivós-Waldvogel-
per. Hétfőn délelőtt folyt le az esz 
tergomi járásbíróságon az a per, 
amelyet Antóny Béla dr. ny. polgár
mester v. Szivós-Waldvogel József 
ny. tábornok ellen indított a kaszi
nói kigolyózási indítvány miatt. Tud
valevő ugyanis, hogy Antóny Béla 
dr. ellen kigolyózási indítványt tet 
tek a Kaszinóban. Az indítványt An
tóny Béla sértőnek találta magára 
nézve és pert indított v. Szivós-
Waldvogel József ellen. A pert 
Szabó János kir. járásbirósági alel 
nök vezette. Az itélet szerint 800 
pengő büntetésre Ítélte v. Szivós-
Waldvogel Józsefet, de a pénzbün
tetést 3 évre felfüggesztette tekintet
tel v. Szivós-Waldvogel korára, ma
gas állására és vitézségére. Antóny 
megnyugodott az ítéletben, v. Szivós-
Waldvogel fellebbezett. 

Magas az esztergomi helypénz. 
Az esztergomi iparosok, de a keres
kedők körében is sokan állandóan 
panaszolják, hogy a piaci helypénz 
igen magas. Több iparos, aki min
dennap künn van a piacon, különö
sen nagy tehertételként panaszolja a 
helypénz magasságát. Panaszuk in
dokolt is, amennyiben Esztergom
hoz hasonló városok fele annyit f i
zetnek a piaci helyért. Az eszter
gomi 60 filléres helypénz tehát arány
talanul magas a többi város hely
pénzkiszabása mellett. Kérjük tehát 
a város vezetőségét, foglalkozzék 
sürgősen ezzel a kérdéssel és hatá-
roztassa el a képviselőtestületben, 
hogy felére, tehát 30 fillérre szállítja 
le a helypénzt. 

Hivatalos óra az ipartestület
ben. Az ipartestület elöljáróságának 
március havi ülésén elhatározták, 
hogy ezentúl délelőtt 10 órától 1 
óráig és délután 4—6 óráig lesznek 
a hivatalos órák. 

Alakuló közgyűlés. Az Orszá
gos Frontharcos Szövetségbe tömő 
rült esztergomi bajtársak f. hó 15 én, 
szerdán délelőtt fél 11 órakor a vá
rosház nagytermében tartják meg 
alakuló közgyűlésüket, amelyre tel 
jes tisztelettel ezúton hívja meg a 

F i u k ! 

IxIUAN H A R V E Y 
Leányok! 

W I L L Y F R I T S G H 
és 

W I L L Y F O R S T 
együtt a 

„HÁROM IFJÚ S Z I V " 
c. nagysikerű filmoperettben a 

„ K U L T U R M O Z G Ó " 
szombat és vasárnapi előadásain l 

helybeli egyházi és világi hatóságok 
és hivatalok, gazdasági és kultúrin
tézmények, társadalmi és sportegye
sületek vezetőségét, valamint a vi
lágháborúban résztvett bajtársakat 
és a hadigondozottakat a Rendező
ség. 

Melegforrásra akadtak Pár
kányban. A mult héten a tűzoltó-
szertárral szemben lévő állami tiszt
viselőtelep udvarán artézi kutat fúr
tak, melyből nagy meglepetésre 37 
Celsius fokú, vas-, kén- és jódtartalmú 
víz tört elő. A fúrás percenkint 110 
liter vizet szolgáltat. A község most 
azon terven dolgozik, hogy a hőfor
rás vizét bevezetik a községi nagy-
vendéglőbe, melyet gyógyfürdővé 
akarnak átalakítani. Azzal a tervvel 
is foglalkoznak, hogy Párkányban 
egy nagy modern kórház épüljön. 

Ápolni kell a megszűnt ezre
dek emlékét. Gömbös Gyula mi
niszterelnök, mint honvédelmi mi
niszter kötelezte a honvédség egyes 
csapattesteit, hogy régi, már meg
szűnt csapattestek hagyományait á-
polják. Mindm ezredparancsnokság
nak, önálló zászlóalj- és osztálypa
rancsnokságnak, mint hagyomány
őrzőnek egy magyar területről kiegé
szítést nyert és a világháború után 
megszűnt régi ezredet jelölték ki. A 
miniszter ezzel a rendelettel a had
seregen belül intézményesítette a had
történelmi hagyományok ápolását. 

Szerkesztő: VÉCS OTTÓ 
Felelős szerkesztő és laptulajdonos: 

LAISZKY KÁZMÉR 

Fehér heti 
EXPRESS HIRDETÉS 

Len matrac vászon kb. 120 
cm. széles egész finom mi
nőség . . , 2-48 

Linoleum mozaik ízléses 
mintákban 2*68 

Alsónadrág kőpper kitűnő 
minőség 1*24 

Leányka zsebkenbö . . . 0 6 

Weisz l ó r posztó áruházában 
ESZTERGOM 

LAISZKY 
BOBPINCÉSZET 
jó minőségű, közismert 

BOBAI PALACKOZVA 
kaphatók 

ÁMON KÁROLY 
csemegekereskedésben 
Rákóczi-tér 

Knszinsi fehér 1 lit. 60 Ili. 
Kosziusi vörös I l i i . 80 fii. 


