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* KERESZTYÉN, POLlTIKAI-, TÁRSADALMI- ÉS KÖZGAZDASÁGI HETILAP *
Sz"rkesztő5ég és kiadóhivatal

,,~, U N G Á R I A" könyvnyomda
G yo n. a, Petofi-tér 2.

Előfizetésiár egy negyedévre 10.000 korona.
Mt:gjelenlk minden szombat reggel.

Felel6suerkesztö :

WAGNER MARTON
a kiadóhivatal vezetoje.

A lap szellemi é. anyagi részét iIIet6
minden megkeresés

"H U N G AR I AU könyvnyomda
eimére kUldendö.

Lapzárta P É N T E K, déli 12 óra.

István király.
Ezer esztendő, melyet

glóriás f' nnyel, ragyog'ás
sal von körül a magyar
dicsöség, - ezer esztendő,

tnelyet annyi könnyel és
hulló vérrel h,lI'matozott be
Ll p.lag'Y<lr szenvedés vonul
ellelkiinl, előtt, mikor esz
telldönkint ünnepet ülünl<
a halhatatlanul nagy első

mag'yar királynak, István
királynak emlékezet 're!

Nem egyházi, de minden
Vullds felekezet tagjait
összefog'ó, nagy nemzeti
ünnep e nap. melyen a I
mag'yar feltám~dás é~ éle!
Urállal<, I tenenek km'lIYl I

I "dja '«:.I-i& i lÍc...rd:~""z\ ~ k~H

leborulni minden magyar
léleknek azért, h .gy ezer
év előtt eg'y ilyen csodásan
nag-y, hitben és nemzet épi
'tésben ig'azán apostolt adott
a felettünk örködött és ör
ködő Gondviselés nékünk!

A világtörténelemnek

folyamán voltak az egyes
népeknek nagy fejedelmei,
királyai, consuljai, elnökei,
kik országaik sorsát böl
csen és hatalmas erővel

irányitották s kiknek neveit
hálás kegyelettel emleg'eti
az utókor, - és a világ
történelemnek folyamán
voltak fénylő lángelméi
az emberiségnek, Idk fel
fedezéseikkel tudásuknak,
mély bölcsességével hatel
masan vitték előre <'lZ

emberiséget, - és él világ-
történelemnek folyamán
voltak a halhatéltlélnság
fénykörébe felivelődött

egyínei a hazaszeretetnek,
kiknel, a nagy költő szerint
"hol sirjaik domborulnak,
L1[\ohád~ ....: I ui la;, ~s úJJJ
imádság mellett, mondják
el szent neveiket": - de
mindezek felett is mérhetet
len nagyságban és mélgas
ságban emelkedik ld az
apostoli király, Első István,
ki nemzetépitő nagy lelké
nek zseniéllitásávéll, böl-

csességével azt látta meg,
hogyél fegyverrel örökségül
vett édes magyar földet
cSélk ugy lehet meglartani
s a magyar nép csak ugy
töltheti be gondviselésszerü
hivatását itt kelet Európa
kiiszöbén, ha olyan hétza
szeretetben, hősi vitézség
ben, szeplőtelen becsület
ben él, melynek fényforrástit
a krisztusi evangélium adja,
melynek sziklaszilárd fun
damentuma a keresztyén
erkölcs!

Ma évezredes avatag,
sirjából kikél él valóban
nemzetet megmentő és
nemzetet épitő apostoli
király, átöleli nagy lelkével
él tV 6 p K"'rrM()I<n~k ~OS70

ruját, az oszthatatlanul egy,
éves, ezredéves magyar
földet, - magyar apostoli
csókjával illet itt és elrabolt

. földjeinket bus könnyet
I öntő minden magyart, - s

bölcsességével küldi üze
netét:

a kiifömböiő oltárok nlellett
ne versengjetek, minden
teinplom a magyar fel
támad"'s Urának, istené
nek templonla legyen,

a kül6nbó%ő társadalmi OllZ
tályokban élők egymás
enen. ne gyűlólkódjetek,

hanem V'ége%%e mindenki
a nagys%erű munkát egy
teatvérls%eretetben, higy
jetek, dolgoz,!,atok, imád
ko%%atok, 8%eressétek
egymást és e drága ma.
gyar földet s ne féljetek

lesz még ünnep, lesz még
magyar ünnep az ezred
éves határokon belül egv.
szel' e világon!

...,.~ .......
Bekö~zöntő.
Nagyszerü és nehéz,

gyönyörü és felelŐSSégteljes

szolgálatban indulunk út4

nak, midőil " ~I:' :J1Y II ICl4

gyal' nemzd minden tagját
átfogó nagy nemzeti ün 4

nepen, István király nöpjá 4

nilk idején uj lilpnak a
hösábjain köszöntjük tisz q

telt olvasó közönségünket.
Nögyszerü és gyönyörü

séges e szolgálat, mert

TÁRCA

Mikor a tótok
megszólalnak.
Irt:!: MAHÓTHY JENŐ.

OS~ ,'oli hangos, szóf -:3ér10
f<ljlil u tól. A szemflik" k r",pelé,
,'z<:piráSlI, de minden lelki fjr

II msiig iránt érzéketlen cseh
l1ivillillnokok karavánja most
ugy fest közöttük, minI valami
I'm' angi felvonulás, mely ha
önmagáfól ncm gombolyodik
vi za rlOdé h Irér, előbb

vagy utóbb a nyug'aJmában
megzavar! polgárság botütései
alufl I 'L kényt 'len kereket

IdaIli.

A lót I -leknek - híál>a erősít-

elik az ilgitólorok - semmi
küze II cseh körmönfonlsághoz.
Az ~ YClles II néz, ez sandit.
Az eg /. rü, ez ludák s.
Amannak érz's lüktel a vér4

kering isében, emennek szive: a
n~l,fy alapmüv I t,

Tiivb vagy kevesebb nilivitá .
kiapadhalc1l1i1n jóság, bölcs
békelünZ közült sajálsága,

:: 111<.'g valami.
Hd egyszer lángot fognIIk,

Ilem I h t ókd eloltani.

, . , Zúly 111111egye észIlki
csücsklin van egy kis falu s a
kis falunak egy nagy papja,
Nagy, m 'rt a termete: torony,
a karja: tölgyfaág, a szive:
színarany.

A falu: tól, a 'pap: mag-yar.
aki azonban tótul prédikál s
világo fejében 30 esztendő

ala t eg'yetlen egyszer sem
ütközöl! ö sze a magyar érdek
a tót érdekkel.

Nagy, lobogó fekete szeme
van, Azt mondhatnók, hogy
költő veszett el benne, ált el6t
tünk a falu s láthatjuk, hogya
küll<'5 él, csak vers helyett em
bereket farag a sLive rilmusára,

A háboru alatt magához vette
a környék apÓ tlan, anyátlan
hadiárváit. Télen saját szobái4

ban, nyáron aL öreg diófa alatt
terittetefl nekik; meghizlak a
lurkók vlll(\Jl1~llnyten,

Ak:wr rag'adt rá a r,Mtrial:chális
név, m 'Iyel azóla is lJliszke 4

séggel vise): "Pón olyee:"
Urunk - atyánk,

Ki hitte volna, hogy en
nek a határtalan liszte
Jettől övezI211 embernek is
meggyülik a baja a cseh ható
sággal.

A respublika spión jaielvégez
ték kölelességük~t. Repült a
litkos jelentés Prágába, hogy
János pap egy para'szl
lakodaimon cstéf61- reggelig
huzafta magának a Kossuth·
notát.

Hál ez főbenjáró bün volt.
Távirari parancs idézte a papot
a megye székhelyére, innen
aztán már bucsuzni se térhetett
vissza. Vitték tovább az izgága
JTIagyarok vigállomására, amit
közönsége 'en ugy neveznek:
Theresiensladt.

Valami mel.l'markolta a falu
lelk~t: zugoft, forrongoft, moraj

,Iott, mint a vihalfelhÓ.
A cSt:ndőrök elköltöztek a

harmadik község'be. Gondolták
bolond, aki kánikulában a tüz
mellé fekszik meJegedni.

Jókor feflék: még aznap déi
ben leégett alaklanya.

f:ste beállitott a parókiára

tizenkét fejszés ember, Szürös
től tarisznyástól. Az ambituh
Illatt letelepedtek. Vezetőjük

tiszteleftudóan emelte le János
pap felesége előtt a kalapját,

- Gondoltnk, hogy' a tisz
telendő IIsszony meg' a gyere 4

kek félnek egyedül éjszaka.
Regg'el felvállofták őket, jött

helyettük másik tizenkettő.

A templom kapuja előtt

pedig keresztbe állitoftak egy
kővel megrakott igásszekerel;
aki be akar menni prédikálni,
huzza el onnan" ..

Hát olyan ember, aki a ko
csit elhuszta volna, nem akadt,
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A Iakóhelyisége.k
feIszabaditásán

4

ak
Ugye.

A háborus sebek g"yógyiiása
igen tekintélyes lépisscl haladt
előre a népjóléti miniszter ur~

nak azon rendelkezése áHal.
hogya községekben 1926. évi
november hó 1~én felszaba~

dulnak és háztulajdona felett
ismél kiki szabCldon rendelke
zik" Eg"észen természetszerü
dolog az. hogy szerte ez or
szágban nem megy egészen
simán c nag"yszabásu rendel~

kezés végrehajtása, s6t mig
egyfelől a háztulajdonosok en
nek örlil/ek, másfelől a lökök
és pQdig I<ülönösen a li~zlvi

selők nehéz gondok között te~

kintettek e rendelet végl'ehajtá
sára, miután réllel< a lakbérek

erönk, tudásunk és nemes

érzéseink egész készségét

hozzuk e lélP hélsá.bjélin

nagy közönségünk szolgá·

latára, hogy épiteni igye·

kezzünk egy rombadólt

magyar étetet, hogy fel~

emelni igyekezzünlc egy

aláhanyatlott erkölcsi világ·

nézetet, hogy gazdaggá te·

gyük e mai szeretellen tár·
sadaimat a mindezeket öt~

ölel6 szeretetben és jóság'

ban!

Nehéz és felel6sségteljes

e szolgálélt, mert egészen

természetszerüleg nem elé,

gedhetünk meg élzzélJ, hog"y

egyszerüen registráljuk élZ

eseményeket, élzokra él

kétes vizekre meg egyáltél~

lán nem engedjük mélgun'

kélt sodortéltni, mely mél

oly sokaknak kedves, hogy

a gyülölködés eszközéül

adjuk oda lapunknak csak

egyetlen sorát is, - hanem

általános ethikai és magyCll'

nemzeti felel6sségünk ko·

moly tuclatábCln mindig arrél

törekszünk, hogy minden

eseményt, vagy dolgot he·

lyesen mérlegelve rnutélS'
sunk utClt ClrrCl, miként

szolgálhatjuk valamennyien
kőzségünk, társCldallllunk
és lllClgyar közéletünk ja p

vát!

Országos politikában,
mid6n hosszu hónClpokon

át fájó szivvel szemléltük,

hogy miként tették botrá~

nyok szinhelyévé egyesek

és pártok a mClgYélr élet'

nek legdrágább templomát

parlélmentet, - s miclón

hosszu hónClpokon át bi·

ZCIkodássClI tekintettünk arra

az ember felet1i munkára

és önmegtag~1dásra, melyet
gróf Bethlen Is1ván minisz~

terelnök és ClZ ,?gységes·

párt CI nemzet épités .'zol·"

gálCltábCln végzett gyötr6

és küzdelmes utakon itt e

csonka hazában és a mi2Sz'
sze külföld nélgy megbe,

csülése között, - s miután

jól tudjuk, hogy józan és

nemes közöns~g"ünk, ke-.

reskedelmünk, iparunk, vo' :

Ilyonosabb és szegényebb I

testvéreink mind él béke és

nyugalom s élZ alkotó
munka lehet6sége után

vágynak: - ennek fogunk

mi férfiélson nyilt és egye~

nes lelkü szószólói lenni.

Községi életünkben szor·

galomméll kere sük, hogy
hol lehetünk javára, eló~

menetelére a mi [Dkóhe,

Iyünknek és vele együtt

másik nagy szomszédos

községünknek, Endl'6dnek.
Szerkeszt6ség"ünk úgy osz'
tottafel él munkát, hogy ko~

moly tuclással hozzáért6
tudósitók kezeib6! kapja
O!VClSÓ közönségünk a leg~

megbizhatóbb értesulése\ceJ nagymérvÜ emelésélŐI. Éppen
s gondot viselünk mrél, ezért a miniszter ur a mult hé
hogy közöl1ségünk javál'él tekben olyan kiielentést left
ismertessük azokélt a ren. hogy amennyiben valClhol a;

ő IClkás! felszabClditó rcndelke
delkezéseket,,, melyeknek zését kihClsználni Clkarnák eg"ye-
nem ismerése károkélt sek véglet~kig sClját önző cél.
okozhatna egyéb elfogléllt· jaira; azokban él község"cHen
ság"u teslv~reinknek. fel fog"ja fiigg"eszteni Clnllilk ha-

Abban a l"eITlél1ys0~i)cl1 tályát. Minden P'oll,ISZ IIIeg
vizsgálására pedig miniszferi

vélgyunk, hogy lh.:rnes, jó
mcgbizoltaf klildöH ki az egyes

és hasznos szoig"c'dolot fo· érdQkelt közsligekbe. kik felde-
gunk igy vég ,'zni és :,oz- ritsék azon tényállást, ha vaj~

ségeinknck közöns-ige tá, jon il háztulajdonosok nel1l1 él
mogató és megbecsül6 nek-c vissza a rendelet ill/al
szeretete fogju kisérni véí.!, . nC?l<ík bitositolt előnyökkel s

l I vajjon meg"nyugtató kS7~e a
lal wzásunkélt, törekvésein'

, normális rendre leendö átkn!s.
ket és szo!o.rtdaluinkat.

•.., I Igy jlölt ki községlinkbe az eI-
A Szerkes:d:őség. mult hétfön dr. Fl:kete László

királyi járásbirö, mini a népíö
!éli miniszteriuIll megbizoIfja,
a község" előljárósága p\!dig
Jgyfd.:i! idézés másfelől dob.
szó ulján felhívla o ('okókat (os

i l~ázf~lIojdo~osoki1l. E vizsg'álai
es farg"yalas eredménye az lelt,
hogy csaknem kivdel nélkül
létrejöJt a házlulajdoll'osok és
lakók között a békés mege
gyezés. kivévén néhány olYélIl
cselet. hol a háztuJ,aidonos és
lakó küzött évek éta fennálló
ellenségesk(>dés lelle lehelel
lenné il békés megoldást. Mi
után azonban ennek nem az
az oka, mintha a háztulajclono~

sok tul követelők lennén\!k s
miulán ilyen eset je Icn tél"<lc' ic
nül kevé -, nincsen többé sem
mi akadálya annak, hog)! Gyo
Illa községben folyó <.'vi no,
vember 1~én a ~akások v0g-l'eg
felszabadulnak s kiki szabadon
rcndelkezik háztuJaj,doncíval vs
a lakást bérlő szabmlon bén>! "
hel lllagának lakást éppen ugy.
mint a békeidőben"

hanem olyan, akii a szolga
biróság az elvetemült falu
megdorgálásáru küldött ki,
jelentkezett mindj<írt az első

vasárnapon.
Sárga bricsk<ín jött és Kvapka

Miloszlávnak hivták.
Pattogva kiáltott Ic a kocsi·

ról:
- Hol van az egyházfi?
- Nincs!
- Küldjétek ide legalább a

harangozót!
- Az sincs!
Kvapka ur csak most látta

át, hogy gunyt üznek belőle.

A füle hegyéig elvörösödött:
- Oazemberek! Ti egy ma~

gyarón pap miatt ujjat mertek
huzni a respublikával ?

Akkor durrant cl fején az
első rothadt alma.

Mintha az ut szélén álló ko
pasz gyümölcsfák is bosszut
esküdtek volna ellene. Eg"y
perc alaH (honnan,honnan
nem) zápormódra süvitett, puf~

fogott, l'recskelt a bricska kö·
rül a sok dércsipfc, rothadt
gyümölcs, förtelmes lekvárfol·

tokat lotyogtatva az ünneplő I
ferencjózsef-kabátra.

- Hajts! - kiállfotl a ko~

csisára Kvapka ur - s hir/elen
elhatározással lekuporgott az
ülés alá.

Igy végződött az első vasár,
nap.

A következő hék'n aztán
maga a szluzsni (szo!gabiró)
helyez!e kilátásba jövetelét.

Négy csendőr érkaett előtle

rendet csinálni.
Szivesen fogadták őket. Jó

vacsorát kaptak, hozzá j[jzes
urasági borokat. Éjfélre elázott
mind a négy, mint a széna.
Akkor elszed!ék tőlük a puskát,
)Jatron/áskát s befekfették őket

a biró pincéjébe. Azét"! abba.
mert az két negyvellcenti~

méteres tölgyfaajtóra jár.
Megjölt a szluzsni is.
- Barátaim, - szólt a ko

csi köré sereglelt alyafiakhoz
megdöbbenéssel hallot,

tam ...
Felzugott a tótok ordilása:
- Adj<ík vissza apapunkat !

Hozzák vissza Pán otyecet,

mert ölünk!
- Maid a templom előH

megbesüljük ...
- A templom elé nem ereszl

jlik! Ott nincs semmi keresni:
valója!

- Dc az lsten. : .
Az Istent bizza Pán

olyecre I Az jobb1Ín érli, mint
maga!

- Banítaim ...
Mint véresesiivölté5 hasiiotta

ál a levegőt az öreg Mikusné
hangja:

- Ne hallgassatok erre a
borotvált majom ra ! Itt a patak,
fojlsátok bele t

Forgószélhez hasonló erő

rázta meg a bricska üléseit. A
szolgabirót lckapták a kocsiró~

s vitték a biró pincéje felé.
- Csendőrök !
Tompa, reménytelen döröm

bölés volt a válasz.
Balták, dorong"ok suhogtak a

levegőben s a szluzsni sápad
tan imbolygot! a vérszomias
tömeg" vállán: szemében olt
égett a halálfélelem.

- Barátaim, az Islenre kér·
lek, hát slirgönyözök ...

Hallolt: ~"se!l(l támadt.
~ J'vlc:,;sürg"önYi.izöm a zsu~

pánnak, hogy felelősséget vál,
lalok apapotokérl.

Erre már előállt o kurátor.
-Köszönj'lik a szolg"ahiró

, ur jó szándékát, haneOl1 addig"
nem eresztj'lik innen, 111 ig" l11e:,:
nem jön 1:1 sürgönyre a válél'>Z"

Pán olycc, a pap, eg"y hd
mulva otthon volt.

t-Iatlpvas. ferszalagozolf hintó
várta ClZ állomáson s a nagy
pap bélndériummaf, harang~

zugás közt vonult be fCllujéiba,
mint v<'llamikor császár::>k. Ha
nem allnyi könny azoknak se
jutott.

Egyenest a templomba viltél<.
János pap dörgő \,éptekkel

ment föl a szószékre, kélfelé
törülte hatalmas bajuszát s
mcgszólalt :

- Édes g"yermekeim! Kisir~
luk magunkat: hála érte. a r) ~

publikának !
Most pl:dig" beszéljünk arról,

hogy hát mit is üz<ml az cl

Kossuth Lajos ... ?
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Hirdessen
lapunkban.

10·12 Clll. mélyre juttatjuk a talaj
ba. mert igy künnyebbenoldÓdik.
A kézze! való kiszóréÍs ugy
törlénik, minI il vetés, A ki.
SLoráSlliÍl alTa kell ügyelni,
hogy lehefőleg egyenletesen
l" rfénjék és <lzl szélcsendes
idóben eszközölj ük, mert CI

szél könnyen a szomszéd föld·
jére viszi cl mütrágl'áL

Iskolai beiratkoZások. A
gyomai lllagyar királyi állami
poigMi iskoléÍban azonkivül
Gs_.z ·'s felekezeJi elemi isko.
iáinkban is szeptember 1.2, és
3-ik napjain lesznek abeirat·
I /.ilsok. 4-én pedig' meg.
kezdődik az iskolai év. Miután
pedig ilZ egész mag'yaroszági
i t'ürmófu.'5 eRyházban a folyó
iskolai év/ól kezdve II Minisz
lerium állal elrendelt uj tanlerv
szerini egységes kiadásu uj

könyvek kerülnek rorgalomba,
melyeknek egy része még mosj
van sajtó aiait, óva figyelmez
letjük a közönséget, hogy
IClnl··.önyvekel csak akkor SZQ~

rezzen ek be, mikor lapunkban
annak hirdetése meg'jelenik,
hogy azok megérkeztek, mert
ellenkezű eselben a régi ki
lIdúsu és uj lan/elV szerint nem
hllszniÍlható köllyvek meg-
szer7és~vel kál'j okoznak
maguknak.

Cg-y és fél kiiblös l~nYéli föld haszon.
hérbe sürgősen kiadó. Bővebbet Honti
Aniainál. - UgYIInolI egy lábon álló
sp(II'hell cs egy elsőrendii l{r1Il1lofon
lemezzel egyült eladó.

Nagy für<1ól<iídat 400.000 kOl"Onáér
I;észil Kohn Gyula bádogos Gyomán,

, Horthy Miklós-ul 1100. - Elválal és
ponlosiln eszközöl mindenféle épülel
munkál, ugyszintén javilásokat.

F.gy lllcai kettős üzletajló belső

üvegezett, 1«\ls6 leli és 20 hold ballili
föld eladó. Érdeklődni földcsy István
polgiiri iskola.

A Hungária nyomda a pénteki
napokra egy napszámost keres.

Koszlosok, Gyomán Gróf Tisza
IsI"':IO-ut 1129 szám alutl felvételnek.

v'szll: g'nek nyomában Ma~

gy Il'Or za!,; hCJl'I11ac\része török
kézre kerlilji'>11. A gyászos
kimeneteli'! mohácsi csald el·
veszi' sebe'n na;:!y ré ze volt a
pártosk i(i ~ YLinctknségnek.
lvi 'I nlii"" a vii':' "h,iboru
után 400 év IlllJivil szintén
meg vall szaggillva az ezred
éves' magyar fölel, az évforduló
ielej\Ín '!Jyldűl !\,\011[1<.:50, más·
felöl az orsztJg'bau nlimienliti
g-y,í i·j I nili 'zi 'Ielel larlalnak,
hUilY szoll1oru lllultból és a
!l.:J:iúlllóCJn gY<Jsws jelellból
lillHlsEÍ:fukat l'OI1\'i] ll'. össlefuC!
jU1T:, I'q 1'1"1U!I i ti IniJl,l'Yilr f<l!lá,
1l11ldéÍs és ~Ini akartís renll..'I1\,
sé: Iben Ó" Itikbcn. S nJÍufilll
~j)Ill:n <'lll~llszju;; ~N'l1 ur,;/. -IllO,:;

1'!?forlll,l!us nUf.[H~\,lil 's ~, em~

I ;1 'inn"I':Jly Ic L rlajcl~l bijször,
Illényk·n. tl7 ;;~\'It<hh:l'i'i1di CI·
Ilöl 'jc\!g'ci e<'yel·':rl,')leg Q? el,
milli 1t~1 '11 iFilél ld rcnlhtletét
l-Iul' ',ínyi P[li I "IJereS, hogy il

békésIJán81i l!/yllilzmegye ösz,
.';7 es rero '1IIáll!S c15yllú/' bCln
:, ig'Y GYI II I li'lI 1 is SZeIJ/L:lllh'l'
5-121; farli%:;;0k c 400 sz6zados
évl'll'dukl C/I i1ékc/.e1éIT la 11lIS:I~"

leljcs Isl"niiis:-ldc" IIlclyre ez
Ul"ll is felilivjuk kiiz3égiillk
II eIlH?::; <.:, lJaniias iak<', 5iÍíJilllcli<
a I'i!'yyc!rnél.

A:?: 01<05 gazda a tnUtrágyák
ha,,~nálatn után ~Iért terméstöbb·
letet használja fel' fokozott ki
aclá:sr'i fedezés4re. - A legtöbb
gazciü tudja, hog)' ,J műtl'ágyl§ért

kladott pénz a legjobb befektetés,
me~t mindjárt e, első évben két.
szeres haszon térOI meg.

Mikor és hogyan kell a
szupel'foszfátot (műtrágya)

kiszól'ni és milyen mélyen
t~cH a talajba keverní? A
SZUJl rt'oszfátol .. ::zi 1((Jlá~l.osok

alá mindég a vetö szálllás
előtt sz 'rjul, ki azután boronál.
juk b., A tlll'él. ziak alá f'<ziniéll
I' lés elóll k ,II ki zórni, de
olY{ln vi( >kekcl1, ahol a tavasz

zéroz -: - u!'cinylag rüviJ ideig
fart. millt pl. az AIr0ldün, ott
m';g h I:. 'bl. ha a lavasziök
alá is a Zll)) rI' zfál r már
ősszel, vagy a IéI folyamán ki·
zórjuk ;s I borolláljuk, mert

a ttW nedv sség' köve1kezlében
feloldódik és lavüsszal már a
nóv:nyi fápanyagol falál. L g.
célszerübb, ha a mütrágyáf
c!sl.úrás után e ,js vidéken
5-ócm. Jll":!yre bebor l1áíjuk,
nag'yon széÍraz videken mintegI'

Izgatm.u; éfetmentés. A
nyciri l'iirdÜz·· cknl.!k, 1'01\ óvizd<
Illelklt <: akllem minil.:n esz~

ICi,dü:)cn 111<:Q" vanIlak J maRu
á d, zalai, ki.il'll\ÖS II il')' II

/1lJ~' ... " vi7dlicís fl III h.: ll, mini
amil 'cn a nvciroll á~liJl1döall Ilull'
cl ~ ,k Q::iöz~;:; köv !kezl;b n.
; ;! L:IIIIl1l1 vu<;<Írnap elél· lóB éi

l' ",rösben fiirliGII t· nisz IsilIán
IJlltlap 'sli ill '!lis; rij fid!,ll L'1ll~

ber, ki (J\'omán rokollail1<"r1
i,i1úáod liI s (ul mLnl u mr,·
désl'C kijcl(',lf Iwl[;r(Jktlll, Ji,inón
,lZ '10[n~J. lüiviis vizhcl~ I'ilk)·
s/.illük~ giJre,;(;1 kdpva. s fili·
doklani kenielI. <;l.:r!\:llc~ :IC:

L:, ll' 'vclle (I flirc! í 1Il';':clűj..: I
J(,)"! h;lc. i s izga dl,:,:pii!.t1ll1lp\;.

nl[111 killlcnldll' ,l,: cg·\''':1! 'J."
bizlo elmerül,' lóL

Egy ti g yes fi: t1 t t: {vesz
a GYOM I - J G ~Í1'l1sH:i·

sára Elder Manó l párusH',
Fizetés 20 s:;,;:l't;).lé!t.

JelcntkezfJi tehet azonnal •
"HUNG ' lA" nyomdában. '

Hadirokkantak gyerme ei:
nel és ha, .ál'V 'fl: ösztön íj .
A nélljól~1i és munl<?l'i"l'i
l1lini::;zhr il hudil' kl<i1nluk ':.
ilol! iíJi .. 'Ik r~'~Z 3re < /19'26-'./
é 'i'<: b C!I~r\!(:":'IVcz ,'" 7.t'lnJij,i1.
/~\Z \·)~~ZH·>lillij (·LI::·ZC~~·c: f6isk()~cli

iJollr.~·iJl<Jkrés:-:érc évi 100 pel1gö,
I ki)z !pi<.ko :tI· Illi!:?y felsü "f L~

lólya lilllll!,'li rt:<;zére évi RO pen!)'
:..cl), köz ') ',ii<ol,H, né!Z\' 1l1~'{.

(,:)zfdl \'u !u! 11I1( ,l n;sl.":rc "'j 7ü
P 'l Ó, T<:i110ncol< rész "re évi
40 pei1Q'ö!Jcll kli n g' -Ikpilvu
Köz':' iskol<ii '.'<l~!Y főbk lai la·
nu:,'" C!eJük 4. év~'ig. Tanonc k
él Ilik 20. c2v\Jig 1'; zesiililelnek
iisztC nelijban, hu a I 'g'ulosó
iskok,i éV"1 iek" (1-t:.) vagy
(kiv íil'k' 'lI)jó (_- ) CI' dIlIény
nye! v'g /.Iék,

Aki műtrágyaszükségle ét még
"em s::erezte be, igYék zz~k azt
WHarJar M<irton Fiainál Gyomán
sÜ"gösen el6jegYCcztetni.

A 1n0hácsi ~vásznak 400
éves évfol'dul' ja. Ez <!vb rt

au 'usztu'" 29-;n i Si: 400
év s évforc\II!C" ja allnak a SZÜl"

nYli nelllzefi kCllaszlrúfiÍnak,
Illelyr-' II kül/t, azt írla, !logy
nczlllzeli nap-y Iéi link nagy fr,·
lllel' je leH tvl hé _ . A vilóg.
halalol!l:'(j fil!" 'l<\' - é di dal,
masall előnyomuló török sereg
r gYI"!" i ill lérk(jztek Li 'ze
il·ik Lajos s regcivel, hog'y
Clzulán a mérhd 'ik:n nagy

A gyomai, ktí1 t'ü1cH t.a·
nyai if'<kolák f:allitói ál1áSá'j
nak bctö'ítése. Am, kir. 1

';<lil ir " :.'. kl)Zok{ill.·ISl·lf~yi Ivli·
lli~l.krillm 400.0 0.000 koronds
hűfiJlJll(lS ilII a111 i .- 'gil ~ '~éveI

I<úi S.c ',p, iJWc.iCi'll kil;'~l'Q'i

i'ilwld épült.l:·"yikZüid!<I )":iOil,
u ln:,. ik " V<ll'jdsj lal1y:,knn,
lill' \"1< n1') I «zi ~:'()··i ~J~/

i.," i.li é" IC miiI' Ilk' rke;~dil,

illiii'ii..ié'ük· i -lt,jVh I.l<Íiyig.
f. kc'lldllilói úIiZ,·.·J ,'0 jJa!qÍ/l1l

'1': '>0:(.\1 be. , Hul':'n a 1<111\.'\,';;-:5
j"'b1.1 Qt.: i:y "l1 li fY ~~!\ l;i~t:·

~f 'liycl éniiii;isk dl,I,:1I c:Z lS/26
(IV! \ill-ik sziÍ.llLl zc'nh!sil(?1i
I""'I~IIV ~.Z ,'int aVuliii' ...•
I·i,z(jl:lal:,::.iij.?yi illi "zi r 1\riJt
il'lti II f, il;: ilulia zC:1< ful\"',
hr') 17 - Jn j<lrl( It l.1yiilJ -b n
fel!erjes/.lelte il/. (,s:;,:es ]':1"

lyiÍz<Jli kél'vLnyd<d aZ%úl ilZ

r.: ;VIJullgu javiJsl<llóvai, hogy
minden köriilméllyek közölI
I-iviÍnaloSllilk fmlja e kél félllYtJi
li'lllllói tíllósra férfi ialll<'rű al
klllmiJzásáL

Ish:ntisdeletck. A ref.
klllpl,;Jnln1ll élllLrllSzluS 11r") ~!{.-<éll

l: "i ·I'il! kl c) ("1'.11 ur ilZ <Ira! I

5 11'1 v,li:, h61iléldú iskllili·zlel '1
Ic::;z \ll'V. L. orD üSZldSSlli >~!\'bl;

kÖíw. IIld\'CII l r·; iil·.,1! !Jüiotás
Istvim hi! .kldlö lei!~Ó.7. j~rell'

dJ,'ik I~Jpr'!S r ,':1 kl!<~SL z
'\Q'u~IQi (·vdll).<liicu. ' yházildn
~ '<:Iű I 9 Jrukor IIJllh'IIIYC!vli
I knili 'zl 'I ..:id 1.1'1 [",:ih' érne
kll,,:"l.;\ 1't"1Il.I, Ih. Íl:illplom ban
r..:g:;cl l) IJr.l]wr islcnili~,;i 'Iel
CVilllp,.'lilll1l I1Wf!\'al'ch.i1t1ul.
Tartja \':"'l'l'Ili1\, Géz,1 plébcÍl1os.
n. u. ~) tll\ikvr lylil li,l.

Etjcg)'zés. . )/..~rdi; II fllJ!.,Ó I
eik '~'elle i)cók l IV<lIl. ( ,(Ik(:s·
(.:iéI! u) Llindl:1l küliin érlc:il..is
hl+,LII.

lVlohácsi em1éX;:i)é{veget
adnak ki. A beiiig'Yl11iniszter a
kulhl L-és péllziigYll1iniszl'errel
l'gyel';l'lé 'benll1e~;!'engedle,hogy
a Jl1oh<:Íc i vész 400 éves évfül';
dulöja alkalmából f liJllilandó
Clllékoszlop köllségeinek kde.
z' eire eis iJ iervbe\'c!l ll1uzeum
f71~lJilé i k;,1I 'g ire <IZ ('mi<ik~

bizoltság egy éven á't kétmilló

darab czerkoronás eml íkbély •

g'cl hozzon rorgalomba.

BÁC v ,
A A K

,
A A GYOMA

(Érdekközösségben a. Békéscsabai Takarékpénztár EgyesUlettel, Békéscsaba.)

Fo O"S·t Földbirtokokra a teljes összeg kifizetése mellett 50,000.000 koronától felfelé
bár ly "sszegig 35 've~ tö ekaOlattörlesziéses jelzálog kölcsönöket. Váltó

kölcsönöket nyujt igen előnyös kamattal. - TŐKÉKET MAGAS KAMAT MELLETT KAMATOzAsRA
ELFOGAD. - Bővebb f Ivilá ositás nyerhető a B K helyiségében, vagy Dr. CHRISTIAN KALMAN

ügyv .dnél a bank ügyészénél. .
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Aborju,a gesztenye
fa és a vásártéri

bejáró melletti
szolgálat vásárkor.

Mennyi áldozattal,fáradsággal
végzi község'Unk az utcákon
a fásitást! És nap nöp mellett
ilzt látjuk, hogy érzéketlen
emberek és lleveletlen gyere·
kek vad örömöket elégitenek
ki azzal, hogy ezeket a fa·
csemetékel kitördelik.

A mostani marhavásárkor
délben á Kossuth L<ljos ukai
vásiÍ'l'bejárónál mindkélfelől kis
gesztenye fánál egy el/'y növen
dékborju vivta na{; y harcát,
hogy vagy a kis fát lépi ki
tövesfől, vagy a kötél szakad el.

OS mikor számon kértük az'
olt szolgálalol leljesitőlől, hogy
miért eng.lute meg a borjuknak
élZ odakötését rnéllatlankodott,
hogy ahhoz őneki semmi köze.

Tisztelt hiviJlal vezetök!
Tisztelt közérdek! Tessék min
den felnő!t és jó érzésU
embernek megmondillli akár
hivall'lbön van valaki, akár nem,
kölelességévé tétessék kifejez
zetten, hogya filk közvayont
képeznek, tehát arra minden
kinek vigyázni keU. A" köz"
parancsára akadályozza bárki
hogy egy hajlsár odakösse a
borjukat a fához, ő addig
korcsmázni menjen. S hogy a
korcsmázásában nyugodt le·
hessen, ne- hogy a borjuját
egy hatósági vigyázót szemel
ki magának mert annak a
fiihoz semmi köze, de él borjut
nem engedi elkötni

Iskolában, hivalaIban, paran·
csot kell kiadni: A fák köz·
vagyont képeznek, azokra
mindenkinek kötelessége vi,
gyáznis haakad lelketlen ember,
ki a közvagyont rongálja, át
kell adni a hatóságnak az
illetől.

Közvagyont nemcsak a fák,
de sok más is képez.

Az utak, a középületek, a
közkuf<lk stb.

Jó érzésli ember a köz'
vagyonra jobban vigyáz, mint
a sajátjára. nem szabad közöm
bösnek lenni a közvagyon ron
gálóval szemben, hanem tel·
lenérés esetén azl a hatóság ke
zére kell adni.

Ha közvagyon rongáláson
vagy közvagyon eltulajdonitá'
son érünk valakit, ha lehet,
még egy tanut igyekezzünk
szerezni, de ha ez nem lehet·
séges, az esetet hüen beje·
lenljlik a rendőrségen és ez

esetben nem mint feljelentők.

hanem tanuként szerepelünk.

Ennyi fáradságol és áldoza/ot

loggal követeL lőlünk a köz.

Értékes ajándék
az Egyetértés
Olvasókörnek.

Iéi fellenditse. Vármegyénk az
első küze tartozik. mikor
Békéscsabán szeptember 5-től

12-ill terjedő időben hatalmas
mérelü ipari, kereskedelmi,
mezőgazdasági kiáll iást és
árumint<l vásárt rendez. A
kiállilás és áruminta vásár szep
tember hó 5-én ~sárnap nyil ik
meg nagy ünnepségek között a
vármegyei főispán és több
miniszter jelenlétében.

Az ipari, kereskedelmi kiálli·
fás, valamint II mezőgazdaság

nak növenytermelési resze a
békéscsabai felső mezőgazda·

sági és polgári liuiskolCl épü·
le Iében lesz elhelyezve, - az
állatkiállitás pedig a méntdep
osztályon. A Pe/őli ligetnek
az iskolától <I p<lvillonig ter·
jedő részén a nagyobb helyet
igénylő ipari cikkek, a gép·
gyárak lel'ukiltili, villamint a
gőzléglagyárak tíllitCll1ak össze
szép kiállitásl. Ugyuncsilk itt
lesz a kertészei i és méhészeti
rész. A kereskedelemügyi
miniszter tekintve akiállitás
megyei jellegét és hatalmas
méreteit, ötven százalék
vasuli jegykedvezelllényt bizlo
sitott ugy ,lZ éÍru, mint a személy
szál\ilásra. A féláru jegy
váltásra szóló igazolvány, mely
a kiállitásra való brdépésre
is jogosit él békéscsabai, Villa·
mint 11 megyei ipartestületek
nél váltható.

A jófékonystlgáról és áldo·
zatkészségéről ismert Kner
Izidor könyvnyomdászunk,
midőn az elmult hónapok,
ban dZ Egyetértés Olvasó
Egylet uj helyiségét felavat'
tuk, azt az i!-?éretet tette,
hogy 50 kötetnyi szépen
bekötött és értékes közmű·

velődési könyvet ad az
egyesületnek ajándékba,
hogy azzal megvesse a
kaszinó könyt~rának az
alapját. E könyvek tartós
kötésbe az aj~ndékozó

múintézetében immár be·
köttettek s most vasárnap
délután adja át a nemes
szivü ajándékozó az egye·
sületnek használat végett.
A tagok olvassák lelkük
nemesedésére és tudomá'
nyokban való gazdagodá
sukfél. a jótékony adomá
nyozó pedig találja gyö,
nyörüségét szép és jó cse'
lekedetének elismerésében.

...... .............. ..-.....,.".."."

Amegye utépitési
terve.

ségbevonhatatlanul gyö·
nyörU e telek. a mérnöki
szakértői vélemény szerint
többe kerülne az átalakitás.
mint egy egész uj épület
emelése, az elö]jóróság il

maga felelősségének tud~u

tában nem ludta javasolni
e lelek vételt, Azon felül
megbeszélés anyagát ké·
pezte a közutak javitásá·
nak, az utálereszek rendbe·
hozd/aiának, majd a föutak
10cso[óséÍndk kérdése,
azonban fájdalom e felet·
tebb fontos dolgokra nem
lehet ez idöszerint anyagi
fedezetet találni.

A béke világban világhirüek
voltak az évszázados multu
tavasszal és összel egy-egy
hónapig tartó áruminta vásárok.
Különösen a háboru után min
den ország igyekezett föleg
fővárosában áruminta vásárt
rendezni, hogy ipari produk
tumainak placot teremtsen s
hogy pangó kereskedelmi Qle,

Békésmegyei ipari,'
kereskedelmi,mező
gazdasági kiállitás
és áruminta vásár.

A lörv~nyhatósági ulak közül
a következők kikövezésél
határozta el a f. hó 10-én
tartott törvényhafósági gyülés.

Gyula·Doboz· Vésztő'Szeg
halom 22 km., Öcsöd·Mesfel'·
szállás 5.2 km, ennek lovilbbi
folytafását )iÍsz-Nagykull-Szol·
nok megye vr.:g"zniÍ.zs ig'y ezzel
az ullal Öcsül!-tvIezőlurral és
Tiszafö:uvürral lenne össze
kötve. Somwd szerin I kövel·
kezik lI1ajd (l GyolTla - Déva·
ványai ut 4.5' km., melynek
Jász-Nagykun-Szolnok megyé
ben eső része kiköVllzését míÍr
elhatározta Szolnok vármegye
a Szarvas-N<JB'yszénás 24.4

I kilométer.
A tervbe veli vicinális utak

közül minket Io<ginkább az
Endrőd - Kondoros ul kiköve·
zése érdekel.

A uévavánYili ul ki~pitésével

egy régi mulasztást pótol a
két szomszédos megye és ez·
zel egy régen kivánatos össze
kötő utat nyitunk meg az autó
forgalomnak is Kisujszállás felé.

A vicinális utak megépilésé·
nek az az előfeltétele, hogy az
érdekelt községek 50 százalék
kal hozzájáruljanak az épifési
költségekhez.

A cca 220 km. hosszuságu
utak épitési költsége mintegy
93.5 milliárd koronáb.:l kerülne
s az egész utiterv 4 évalalt
fog elkészülni.

ből Mrom sz~m országos,
hazafias egyesületek támo·
gatásának kéreIme volt. A
testnevelési temács bizott·
ságába a község kíküldötte
Répás Pál. Szabó József
és ifj. Debreceni Endre,
lTIig ugyal1·e bizottságba a
vtlrmegyei Főispctn ré'
széről leendő kinevezésre
előterjesztettek Harsányi
Pál, Wagner Márton és
Kató Lajos.

A vármegye által jÓvtl·
hagyott előző közgyülési
határozatok jóváhagyását
tudomásul vette a köz·
gyülés, cl jtlrlat díjak ki·
adtlsa tekintetében pedig
fentartotta mult évi decem·
ber 10·ki határozatát. Egyet·
len ügy keltett kissé mé'
lyebb vitát, melyben orró]
volt szó, hogya helyettes
husvizsgálat végzésével
bizza meg a község a köz'
ségünkben ujabban letele·
pedett Szirtes Gyula állat'
orvost. Minden e tárgyhoz
szóló képviselő ur a leg'
nagyobb elismerés hangján
nyilatkozott arról az oda·
adó és buzgó munkáról,
melyet községünk közsze·
retetben álló állatorvosa
Huhn Ferenc megválasztása
óta fáradhatatlan buzgó·
sággal végez, miután azon'
ban az ö elfoglélltságél tény'
leg oly óritlsi, hogy annélk
megfelelni emberfeletti fe·
ladélt, él képviselőtestület

egyhangulélg járult hozzá,
hogy Szirtes Gyulél magán
állatorvost megbiztél él he·
lyettes husvizsgálélttéll.

A gyulés után még teljes
egy óra hosszáig maradt
együtt a képviselőtestület,

hogy megbeszélie bizalmas
tanácskozáson él község fo'
Iyamatban levő és közér
dekü ügyeit a főjegyző ur
gondos ismertetésében, ami
nagy előnyére van a köz·
gyUlések zavartalan mene'
tének. Igy került tárgyalás
alá a polgári iskola ügye,
melynél az volt a terv, mi, •
után gyermek nevelési és
egészségügyi szempontból
is csaknem tarthatatlan a
jelenlegi helyzet. hogya dr.
Debreceni Iván ügyvéd há·
zát és telkét veszi meg a
község, miután élzonban a
felajánlott áron, bár két,
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H I R E K
Istentiszteletek. A rer. tem

plomban augusztus 29-én
d. e. f~1 9 órakor prédikál
Répás Pál lelkész. Az ágostai
evangélikus templomban dél·
előlt 9 órakor német nyelvü
Istenitisztelelet tart, feiler Ernő

lelkész. A róm. kath. templom
ban reggel 9 órakorislentisztelel
evangélium magyarázaltal,
tartja Cs{>rnay Géza plebános.
D. ú. .D. órakor Iylánia.

Személyi bir. Kerületünk
fáradhatatlan nemzetgyülésí
képviselöje, ki szegénynek
gazdagInk örömében annyi
jósággal vesz részi az elmult
héten vasárnap, hélfón és
csütörtökön körünkb n t1lrlózs

kodott, vasárnap F.:ndrődön veti
részt ifj. Uhrin SiÍndor derék
endrődi g-azdatársunk ezüst
lakodálmán, hétfőn és csütör
tökön pedig ügyes-bajos
emberek dolgaif intézte, hogy
segifségükre legyen.

Lajos napja. Nevezetes név
nap Lajos napja. Sokan ker~ss

ték fel e névnap alkalmával az
egész országban szerelve tisz
te t főpost1lmesterünkel I-<ovács
Lajos bátyánkat. I(aló Lajos
jegyzőt, Hreblay Lajos lanár!.
és Korbuly Lajos ny. gazd. fel
ügyelőt. A szerkesztőség ré·
széről is jó kívánságainkkal
köszöntjük őket.

Értesités lapunkról. A
szerkesztőség nevében nagyon
hálásan köszönjük azt az igen
sok oldalról megnyilvdnult sze
retetet, mellyel neh<á közér·
dekü vállalkozásunkban lapunk
megindifiisa alkalm6ból elhals

moztak. Igyekszünk ezt meg
hálálni nagyon komoly irányu,
lelkiismere les munkával s arra
törekszünk, hogy jövő heti Szil

munk már hat oldalas legy~n

mindaz.által a példáI/anul olcsó
egyezer koronás árral.

Jugoszláviában a magyar
felirásu szódásüvegirreden~

tizmus. Szabadkán eljárást
inditoltak, egy szikvizgyál' ellen,
mert a szerb főispéÍn elé egy
banketten "Árpád szikvizgyár"
cégjegyzésü szódás üveget
állitoltak. Árpádtól még a szódás
üvegen is félnek.

Az EndrődiÖnkéntes Tűz·
oHó Testület vasárnap este
az ipartestület és a Korona
vendéglóbell táncmulatságot
rendezeit. hogya befolyó tisz·
ta jövedelemből a mosl alakuII
egyesület müködó tagjainak fel·
szereléseit besz12rezhessék.
A táncmulatság ugy anyagi·
lag mint erkölcsileg iglln jól si~

került - noha az engrődi kÖD
zönség r~széről bizonyos hu·
zódozils volt tapasztalható.
Nem kevés a száma azon in·
lellis'ens urak és gazdálkodók
nak akik még a csekély beJ<i~

pódijjéll sem jcíru!tak - a va·
g-yonmentésl szolgáló eg'yesü·
let felszerelés~nek gyarapilií
sóhoz. Sokkal több azoknak a
száma azonban akik átérezték.
azt a nernc~, célt amit a tüzol
lóegyesiilet szolgál és anyagi
Iéig vagy s(\Íát műköclésükkel

támogatjiJk az egyesül,etel. Kü
lönösen az iparosság velte ki
ebből a részét. Az önkéntes
tűzoltó testület valamennyi tag
ja iparos. akik fál'i'ldtságol nem
kimélő paraucsnokaik vezetése
alalt önzetlenül fáradoztak az
egzesülel megalakitásán. A
táncmulatság anyagi sikeréhez
hozzájárult az, hogy az Ipar
festület és il Korona vendéglő

dijmentesen bocsájtotlák fer·
meiket a tüzoltó fáncmul1ltság
rendezésére - az Első Endrődi

Hengermalom pedeg a villany
áralllol szolg-állalla dijmentesen
a mulllfsá~ tartamára. Fcliilfis
zeHek a következőle Iványi isl
ván (Gyoma) 200.000, ifj. Wag
ner Márion (Gyoma), Panp Já
nos, VencziÍk Vince, fuchs és
Hirschl, Gyomai Munk.Testedző
Egylet 100.000 - 100.000, Dl'.
Kovács Péler 75.000, TimiÍr Ist
ván, Grosz Zoltán (Gyoma),
Timár Ede, Dl'. Weisz Aladár,
50.000-50.000, Schwacz Ede,
Dr. SZéÍsz Lajos, Foszló Elek,
Kiszely Lukács 30.000~30.000,

Bencze Béla, Rosenlhál Emilia.
fodor József (Gyoma). Farkas
Istvén, GyuriCZa Béla. Varju
l:ülöpné, Dr. Hocmann Islván.
Szerető János (Gyoma), KádéÍr
Márton, Kelemen Sándor, Ki
szely Géza, Kovács UbOl', Val
csák Ágoston, Venczák Ede,
Kesselmann Allldár, N. N., N. N.
25.000 - 25.000. Hunya Lajos
20.000. Papp Endre. Timár La
jos15.000 - 15.000. Timár fló~

rián, G~lb Dezső, Bencze Lász
ló 10.000 - 10.000, Beinschróth
József (Gyoma), Dobai János,
Ráksa János, Deák László, Ko
vács Gergely (Gyoma), Duda
Lajos, Boconyi József, Kovács
Miklós,Stercula Jenő 5000-5000
korona,

Jelentkezésa lolyam8rség·
hez. A belügyminiszter felhivja
a magyar állampolgárokat,hogy
a folyamórséghez hatévi szol#
gálatra lépjIlnek be. Az önként
belépők bizlos megélhetésI ta
lálnak és il szolgálatból való
elbocsátás esetén részükre a
polgári életben való elhelyez·
kedésI elősegilik. Jelentkezni
lehel szeptember. 6-ától októl
berig minden hétfőn, szerdán
és szombaion 'Budapesl(j!n a
fo)yamőrség pOl'ancsnoksdgá
nál (111.. Laklanya-utca 33.) A
belépéshez nóllenség. betöltölt
17 év és meg nem halllclolt 25
éves életkor szükséges. A
fo!yamörök évenkint háromheti
szabadséÍgol kapnak az összes
illetményekkel együtI.

Egy ti g yes f í u t felvesz
aGYOMAI UJSAG,AZ EST,
MAGYARORSZÁG, PESTI
NAPLÓ árusitására Eleier

Manó lapárusitó.
Fizetés 15 százalék.

Jelentkezni lehet azonnal a
"HUNGARIA" nyomdában.

A levente oktató tanfolyam
ünnepélyes befejezése. Az
aug. 16~án megnyill levente
oktató !llnrolyam, mely 30
vezefől gyakorol! be szép
ereclménnyd a hazafias, nemes
munkári1, a jövóhéten befeje
ződIk, hogy azuliÍn áldásos
gyümölcsöket teremjen ma~yar

nemzetünk ji1vára. Az ünne·
pélyes befeje7.ése e tanfolyam
nak a jövő kedden aug. 31-én
d. u, 3 órélkor les7. a rer. köz·
ponli iskola udvar6n, melyre
községünk közönségél magyar
tesivéri szereteltel hivja meg a
vezetőség.

Aki mOtrágya szUkségletét még
nem lIZe~ezte be, Igyekuz'k ezt
Wagner Márton Fialnél Gyomén

sUrg15sen ellSJegyeztetni.

Községi uj tanyai iskolák
építésének felülvizsgálata.
Csaknem feljesen készen áll
máI' a két uj lanyai iskola. 
Az épitkezés felülviszgálásl'a
Pogány állam titkár ur Öméi
tosága i1Z elmult héten 23·án
kiszállolt a helyszinére kiküldött
társával s nalj!'Y megelégedéssel
látla il valóball izléses és
kiváló épifkezést. Elismerésél
fejezte ki a község előljáró.

ságának s az épitónek.

Az endrlSdi közuti hid
javítása. Az endrődi közuti
hidjavilásál megkezdték. Az
egész kocsijárót aszfaldal öntik
ki s igy a kocsirorgalom elől

e munka bcfejeztéig ami
kör'ülbelől kél hétig fog elfar·
tartani, a hid elvan zárva.

4.4 • ..~ ~

DUBLIKÁCIÚ.
Butorok. Tele sima és fömör hálók,

ebédlők. festett butarak, dió. eper és
bükkfa kihuzós ebédl6 asztalok, 1110·
dern búkkfa és llajlifott széllek állan
dóan rakláron vannak Valay Gábor
motoreröre berendezell aszlal s ipar
lelepén Gyomán, Kossuth Lajos ucca
737 szám. Ugyanott épUletasztalos
munk6k Jutényos áron megrendel
het6k.

~enzil1lnolorral valö favágásl a leg·
iuf6nyosabb áron végez I~erd\, Ferenc
I\ossulh Lajos ucca 6915.

A Kereszt és Kupa ucca sari<6n
levő 111lz szabadkézból eladó. Erte
kezni lehel özv. Csapó Gilbornénál
Rákóczi ucca 644 szám alaft.

A rlungiÍria nyomda a pénlcki
napolua egy napszámasi keres.

I<oszlosok. OyomiÍn Gróf Tisza
Islván-ut 1129 sZiÍm alatt feivéleinek.

Mézbödön. fürdókád legolcsóbban
kapható Kohn Gyula bádogosn6J. 
Ereszcsalornáta jó anygból olcsón
készit.

Egy szoba. konyha me"ékhelyi
.6gekke' sürgősen kerestelik. _im
lapunk kiadóhivalalában.

Házy Imre nyugalmazott fóiegvz6
1284 számu belIeikes háza örükilron
szabadkézból eladó.

özv. I<iss Jánosné Kossuih Lajos
nccai (házszám 7;),0,) h<ízánállevó régi
alsó épületét lebonl6sra az összes
benne levő anyaggal együll eladja.

~einschróth Ádám ]<6múvesnek l
fél fertály fanvai föld haszonbérbe
kiadó. Lakik Vásárszél 994 sz.

Ehrmann Adolf üzletében zománc
edények, porcelIán 4!i. Uvegéruk
állandó nagy válaszlékban, leszóllilolt
6rakban szerezhetök be. Szódavizet
meg-rendelésre házhoz szóII il, Alkalmi
célokra edényeket kölcsön ad.

Mülép kapható és ~negrcndelheló;

Szendrei ferenc keresiled6nél. Használt
reszelők és ráspolyok ujra vtíg~ttís6t

olcsón válallom.

If Figyelem II

Nagytőzsde
szeptemberíól

a
Gyomai Takarék·
pénztár házában.

BÁCSV ÉS TÁRSAI BANKHÁZA GYOMA
(ÉrdekközösSégben a Békéscsabai Takarékpénztár EgyesUlettel, Békéscsaba.)

Folyo' SI-t Földbirtokokra a teljes összeg kifizetése mellett 50,000.000 koronától felfelé
. bármely összegig 35 éve~. tókekamattörleszléses jelzálog kölcsönöket. Váltó
kölcsönöket nyujt igen elónyös kamattal. - TOKÉKET MAGAS KAMAT MELLETT KAMATOZAsRA
ELFOGAD. Bóvebb felvilágositás nyerhetó a BANK helyiségében, vagy Dr. CHRISTIAN KALMAN

ügyvédnél a bank ügyészénél.
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FIZESSEN ELŐ

AZ EST LAPOKRAl
Használja ki a kedvezlS alkalmat,
mert aki most fizet elO, az olcsón
juthat ho::zá ft legjobb napilapok
hoz és megkaphatja aj~ndékul,

azonnal a tavalyi, karácsonyra pe
dig az idei tartalmas és értékes Az
Est HármasklSnYllet ajándéltképen.

Kedvezményes előfl:l:etésl árak:
AZ EST 120.000 K
MAGVARORS~AG 1'lO.OOO K
PESTI NAPLÓ 150.000 K
E;;:en árak ujévig érvény~sek.

Elöfizetnl lehet B l E I E R M A N Ó
blzo~ányosnál Horthy MikJ.:is-ut
1021 szám alatt, aki a lapot ki is

kézbesiti.

SPORT
GYMTE-Gyomai Gimn.

Válogatott 3: O (O: O).

Biró: Hainfarlh.

A reváns mérkőzésre mind
két csapat, de különösen a
válol1atotlak erősen tartalékolt
csapoltal állotfak fel s a még
azonfelül üresen maradt poszt
jaik betöltésére Tóth és Bogorin
Gy. S. C. játékosokat kérték
föl.

A megejteIt sorsolás után
miután a Di<íkok választanak
kaput a GyMTE kezd, de a
támaddot a Diákok hamar
átveszik s kitűnő haJfsoruk által
egyik veszélyes támCldási a
másik után vezetik, de il kapu
előlt il csatárok nem értik meg
egymást s addig cl munkáscsa
pat védelme elháritja a veszélyt,
mely kapujukat fenyegeti. I-(öz
ben a GyMTE is támad, de a
Diák csapat védelme résen van
s az Elek által iránvitolt eSd·
társor támadásait a Herdy.Yin
eze hátvéd pár sikeresen pa·
rirozza.

ll-ik félidő kezdetén még a
Diákok támadnak, de a rufi
nirozottabb és jobb fiilőveJ ren·
deJkező Gy. !vI. T. E. mindig
sürübben, sürübben támad s
igy lassanként a válogatottakat
saját lérfelükre szorilják le s
Gecsey révén a lOz ik percben
meg is szerzik a vezetést,
melyre CI 13~ik percben ugyan
csak Gecsey egy gyönyörü
góllal rádupláz, mig' végre 11
23-ik percben egy kornerból
Elek csodaszép fejes góllal
3:0·ra beálli1ja a végered
ményt.

A mérkőzés hátralevő része
GYMTF: támadásával felik el.

Heinfarth biró elég jól vezette
le a mindvégig izgalmas és
szép mérkőzést.

GYOMAI UJSÁG

r------~_.-------.

ladó
Vasut uccán 4 S:WbOl, e16
szoba, cseléda:l:oba konyha
és kamrából áll6 tégla épület
tU,dallal a s:mmszéd házhoz
épltve. - Elsd!> lIagy bérbe
adó 2 kat. hold kart :I rév
laposon klSzségtöl10 percre.
Esetleg kisaQb parcelél{ban
is. Továbbá egy kitUnéS zon
gora, 2 vaskályha, egy viz.

hordó lajt.

Bővebbeta Máday patikában.

A TISZAVIDÉKI HENGERMALOM
ÉS TÁRHAz R.-T.

buzáért mindenkor a legmagasabb napiárat fizeti,
buzát beraktározásra minden mennyiségben dijz
talanul átvesz és buzát (beraktározottból is)
bármikor azonnal b e c s e r e' I
szép és jó Iisztre •

ARPAT és TENGERIT megdarál, illetve friss darával
azonnal becseréL - Városi buza bevásárlóhelye :

BACSY ÉS TARSAI BANK cégnél van.

Városi liszt elárusitóhelyen: Gyomai Nagy Áruház,
Klein Vimos R.-T. üzletében mindenfajta őrleméy

bármilyen !"ennyisé~.ben k a p h a t o'
a legolcsobb naplaron -

~~~M~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~ ~~,,~~~~~~~~~~

~·~s J·á·~~·;;~;;;~~~l ~Io M A, Horthy Miklós-ut 1238 szám.
(volt Gazdasági Takarékpénztár ház.)

Állandóan raktáron tartok és rendelésre készitek :
hencserekelt, diványokat, ruganYO/i
ágybetéteket, lUadrclCokat, szalon...
garniturákat, foteleket, ugyszintén mind
ezeknek javítását és áthuziisát a legizlésesebb ki~

vitelben, valamint fii.gganyök, sztorok és
roletták készitését és felhelyezését szakszerüen
és szolid ál'cfn vállalolll.

Elsőrendü kocsifényezést és kocsi belső kárpitozá-
sát a legszebben készitem.

l
Ezuton is kérem a Gyoma és Endrőd k~"ZSég

nagyérdemü közönségének szives pártfogását.

Két ügyes fiu tanulónak felvétetik.
~"..,...~~~.--........~~,.,.......,.,.~

r·................·~·.-.............·····....·..-..·.......-.........·............,
I"Jindennen>.fi nVOJntatvcin..,·..kat idé.esés.zép i

I :iiü<NGÁiiiÁ;
l KÖNYVNYOMDAI MŐINTtZET

PetfUi~tér 2. G Y O M A Pet8fi-tér 2.

.............~ .-... ~.~..-. .

1926. augusztus 29.

r..-·............··...-...--..........,
i MŰTRÁGYA i
i 1B százalékos szuperfoszfát, i
, kedvező fizetési fellételek I
~ meilett, W899clrl-tételekben ;
! gyári árban, !
i Wagner MártonFiai I
i fakereskedöknél
! Oyol1lán és Mezöberénybeni beszerezhetö. i
; Arak és feltételek ugyanott ;
! megtudhat6k. !
i.........~..-..••~...............J

Halotti búcsúztatók
kinyomatását, izléses kivitelben,
olcsón, gyorsan és pontosan készit

" HUNGARIA"
kőnyvnyomdai műintézet

GYOMAN.

Hirdessen
lapunkban.

Egy jó házból való,
IV. polgárit végzett

ÜGYES FiÚ

TANULÚNAK
felvétetik a

"HUNGÁRIA"
könyvnyomdában

GYOMAN.

Szerkeszté..ért é .. kiadJalIért
felclU...

WAGNER MARTON

Lapkiad61

"HUNGARIA"
kön..,..vn..,..on>.dai _üintézet•

Iva'nY-I Alada'r e's Istva'n gyomai, cég malm~li~an és
termenykereskedeseben

mindenkor a nagyközönség legjobb, leggyorsabb és legelőzékenyebb kiszolgálását
tartja kötelességének ~ Mielőtt gabona termését értékesiti keressen fel bennünket.

BERAKTÁROZÁ5T DI]MENTE5EN ELFOGADUNK.
Nyomatott a "HUNGÁRIA" könyvnyomdéli mUintézetbeij Qyomán, 193 - 1926.
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* POLITIKAI-, TÁRSADALMI- ÉS KÖZGAZDASÁGI HETILAP *
Szerkesztöség és kiadóhivatal

"H U N G A R I AU könyvnyomda
G yo m a, Petöfi-tér 2.

Elöflzetésl ér egy negyedévre 10.000 korona.
Megjelenik minden vasárnap reggel.

Felelös szerkesztö :

WAGNER MARTON
a kiadóhivatal vezetöje.

A lap szellemi és anyagi részét iIIetö
minden megkeresés

"H U N G AR I A" könyv';yomda
eimére kUldendö.

Lapzárta P É N T E K, déli 12 óra.

Képző- és iparművészeti kiállitás Csabán.

Októberben megkapják a pénzt, Akinek nincs 15 évi szolgélata, az
nem kapja meg a dlfferenclát.

Visszafizetik a nyugdijasok
illetékeit.

Vésztő község képviselő'

testülete, hogy háláját némi
kép lerójja s megadja azt
a jutalmat, amit adni l11ód~

jában áll, - már mint annaK
idején meg is irtu!< - az
árvizveszedelem elmultával
legelső összeulésekor egy·
l1angu lelkesedéssel s a
szeretetnek szavakba nem
önthető érzésével, a község
diszpolg,tmívé1 kiáltotta ki a
vármegye főispánját, ki az
emberi erőt messze meg·
haladó. völóböll önfeláldo·
Zó, éjt-napot egybekötő

munkábé211 és mindenkihez
odalJajló segitő szeretetével
tette magát méltóvá arra,
hogy az egész árvizsujtotta
terület lakossága soha el
nem muló hálá.val gondol·
jon reá.

A legutóbb tartott rend·
kivüli közgyUlésén egyhangu
lelkesedéssel elhatároz1a,
hogy

az árviz által elpusztitott
uj telepet, melyet a kor·
mánybiztos·főisptm ur
Öméltósága ujra épit·
tetett, "Kovacsicsfalvá."·
nak nevezi el, ez által
is kifejezni óhajtván
háláját. tiszteletét és
szeretetét az iránt a Férfi
iránt, aki ebből a
siralomvölgyből egy
virágzó közsél2Tészt va·

rázsolt elő.

Kovacsicsfalva! Mit ad·
hatnak a vésztőiek egyebet?
Csak ennyit. De ezt a nevet
hálás Ill,élgyarszivuk tüzesjti
lángolóvá s ezen név
hallatára még" a késő utókor
gyermekei is a hála, tiszt Jel
és szeretet érzésével emelik
meg kalapjukat.

A fölspénról nevezték el az árviz
után ujraépitett vésztöi uj telepet.

Kovacsicsfalva

• .. 44 ... ,....

mutatkozik be Csabán ujonnan
letelepedett festőművész Adiel'
Árpád, akinek figyelemreméltó
képességeiről már irtunk.

De nem csak Békéscsabáról.
hanem II környék nagyobb vá·
rosaiból Gyuláról, Orosházáról
stb. is jelentkeznek művészek

ugy, hogy II kiállitás tényleg
nagyszabásunak igérkezik,

-0-

....... Ae~,.o'4:w'" •• ft

Az Amara Köt' által rendezett
kitílliláson. amely szeptember
5-én nyílik meg a Kuiturpalotá·
ban, Békéscsaba minden szá·
mottevó művésze résztvesz.
Wagner József, Deutsch Tibor,
Kolozsvári Sándor, a rajztaná
rok közül Jámbor Márta, Mazán,
Botyánszky, Mokos mind szép
koHekcióval jelennek meg. Raj·
tuk kivül e kíállitás kere/ében

Az állami nyugdijas al-I ják ki. Az összeget október
kalmazottak fizetéséből a 1-én az október'i vissza·
szamílás ideje alatt tudva- fizetéssel együtt fogják a
levően bizonyos százalékot nyugdijasok kézhez kapni.
vontak le. A népszövetség . A különbözetet azonban
hozzájáruIt. hogy ezeket a csak a 15 évi tényleges
száza~k levonásokat julius szolgálattal rendelkezők

1-től kezdve beszüntes~ék k<lpják meg. az olyan nyug
a 15 évi szolgálat után dijasok pedig, akik 15 év
nyug'dijazottalkalmazottak- nél kevesebb szolgál<lti idő

nál. A levonásokat most után mentek nyugdijba.csak
visszafizetik. az esetben kapják meg <l

- Ezeket a fizetési kü- különbözetet.ha hatvanadik
lönbözeteket október elején életévUket betöltötték.
folyósitják az állami Ilyug- Ugyancsak megkapják a
dijas alkalmazottaknak. differenciát a nyugdijasok

A különbözetet julius árvái és ötvegyei is.
elsejéig visszamenően utal- - 0-

sodik, észrevétlenül elröpül Ia magyar reménység.
a nehány esztendő - el- Ez az, ami a munl<ádat.
suhan egy évtized és előt- a fáradozásodat édessé,

t.. k áll b" k él fiatal homlokodat derültté
un a usz e m - t . A d I "t ... , . ... , eszI. n a og) raj a, gyo-
gyal' IfJU. A jUSS<lt koveteh: nyörködj benne. enyelegj
méltó akar' lenni apá ihoz. I és játszadozz vele, de ed
küzdeni akar utolsó csöpp zed öklödet is, hogy halált
vérig, addig, mig édes ha- tudjon szórni majd akkor,
zája h<ltárait vissza nem ha eljő <l nagy leszámolás
szerzi. napja, h<l eljő az az idő.

Boldog magyal' diákság! amikorra kassai és a ko
Láttad a nagy világégést. lozsvári magyar diák is
tanuja vagy a nagy jelen- azzal kezdi meg az iskolai
nek és előtted lebeg a fé- évét :
nyes csillag: a m<lgyar lsten áldd meg a magyart!
jövő, a magyar feltámadtis, Hreblay

A tanév kUszöbén.
A magot elvetik CI földbe.

Benne szendereg il termé
szeti fejlődésnek a nagy
szerii csodája: a m<lg<lsra
felnyulundó növény. A levél,
a virág, <l gyümölcs min
den pompáján<lk és áldá
sán<lk ős!<épe off össz
pontosul e szemernyi kis
gömböcskében. És felnő

<l növény, fejlődik szemlá
tomást; gyökerei erősen

kötik az anyaföldhöz, hogy
szilárdan állhasson s küzd
hessen az ellenséges ele
mekkel s diadalmasan da
coljon az ellene tám<ldó
~dáz erőkkel.

Ilyen az ember is, mint
a fejlődő csemete; ilyen a
felnövekedő fi<ltal egyén.
Növekszika fácska, terjeszt
geti ágait, lombosodik, iz
J1lOsodik, kocsányai kinyil:
nilk a levegő tenger'ébe s
mohón szivja magába a
napsugar<lk hevítő aranyát.
Az ifju lélek is növekszik,
iskolába kerül s megismer
I(edik oly szükségletekkel,
melyeket eddig nem is fej
tett: fölserken benne a
szunnyadozó szellem. Ezt
kell most táplálni és kielé
giteni. Uj világ nyilik a
tanuló ifju előtt: a nagy
mindenség titkai feltárulnak
az évezredek megnyilatkoz
nak előtte.

Az iskola, a nevelés, az
ismeretek, a tudomány su
gáráramlattal özönlik el az
ifju lelkét.

Az energia alakul. a lelki
erő fejlődik; a fény - a
mosolygó remény - buz
dító képeket varázsol a tá
voli láthatárra; az önérzet,
öntudat, a faji karakter bon
tako;zik, a kis ököl izmo-
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Lapunk olvasóközönségéhez.

Előre a kitűzött

célhoz r
Az nEzereg-yéjszaka" mese#

!ryüjtemény halászának hálóI
jábél egyszer hal helyeit egy
lepecsételt palack kerülI. Mikor
él h1llász feltörle a pecs~tet,

ég-ig' úő, siirü fiislosz:lop go·
molygoft ki él plll1lckból s a
füst lassanként óriás szellem
1I111kját öltöfte fel s ez eget-földet
betöltő, dörgő hangon halállal
fenyeg-elte [I Illl2gt'émülf szegény
hllltíszf. A halász, mikor első

rémüleléből magához túl, csel
hez folYCllllOdoft és LIzl iHlilo!i1l,
nem hiszi, hogy ilyen óriás
olyan IdsplllélCkbim leH voln1l.
Az óriás, hogy bebizonyilsél,
visszélhuzódolt él péllélckbél s
akkor 1lZ okos héliász ismét
l<2pecsétefte és cSllk 1lkkor
eresztelle ki, mikor megeskü
dött, hogy hűséges szolg'áj1l
lesz a h1llászn1lk,

A nwse kezdete ilyenformán
szól.

Mikor Guttenberg él nyomtélI
lá si f<2llaláltél, éppen ug'y jéÍrf,
min! a mesebeli l](jlász. A szűk

és kicsiny 1l111inzi nyomda·
ll1űhelyból rövid időn égig ért
belüfellegek szálItélk ki és ma
már eg'el-fi.ildel betöltő, dörgő

IlJrSOnl.1Véll zug 1l beliil"ltötl.
nyomdafeslékel IMolt gondola
lok és eszmék hömpölygő árja.

Az árva magyar, a szegény
halász, rémiilten láthaljll, hogy
Illikor fegyverrel nem tudlák
Itinkrelenni, il néki idegen esz
Inék mindeni elboriló, sokszor
sL<:nnyesdrji'l, hogy zug örvény
lik köriiIölte és 11 kis pi'llélck l
ból, a lintds iivegból özönlő,

lllinden idők s<'regénélna~ryobb,

hi'llalmélsabb, de egyszersmind

sokkal veszedelmesebb sereg
végérvényes pusztulilssal fenye
g'cti. Bizony, bizony, hél vala\w,
most sziiksége az círvél 111<1*
gyamak okos halcíszokr<l, akik
a gomolygó, legtöbbször iele·
gen gondolatok, eszmék löme
g'él féljukrél, nemzeli'lkre nézve
hasznossá kg'yéle

Ilyen hll!i.'1szni'lk kell lenniök
11 magyar Si'ljtó l1lunkcísainak.
Mert II beli'lö;'i'>n ~;s ezzel sok-

Milwr tervezgetJl'ik ne·
hány honappaJ ezeJöH, hogy
erőink, tudásunk és nem's
igyekezetünk egybegyiijt-é·

I sévelmeginduiullk a Gyomeli
Ujsággéll eleitől kezuve az
volt a célunk, hogy minden
kicsinyes kedést és föleg
minden szel1l~lyeskeclést

kizárva, lapun>l hasttbjairól
olyan értékes lapot adjun),
él mi szereieit GYOl11él köz
ségünk közönség-ének kez':
be, mely nek minclell száma
a mellett, hogy élZ aklucílis
dolgokat hűséggel közli és
minden k "zércickLi dologról
a leghitelocs ,bb forrásból
értesiti él ndi-!\' I(öz(in:%,:get,
teljes legyen lélel< nemesitö
tartalommal. Jől cső ürömI
me\ álla[)itottuk meg az
eddig megjelent két szám
I<elend6sége 1,é1pcsón, hogy
közönségiink nemes érzésü
közönsége olyan meg'érlő

szeretettel nézte ~s kísérle
emelkedett irtlllYu törekvél
seinket lapunk pártolása
révén, hogy ez ujabb és
még nagyobb c11(ötelezettl
ségre késztel benünkel. Épl
pen ezért a 111 él i naptól

szor a teslel-Ielket mélelyező

s [I mi'lftyarnak idegcn eszmék
ép<::n a SdjtÓ ulján árasztanak
el mi IIlfc 11 I és mindenkit.

Utjúrd induli a "Ciyoma Ujság",
111 <f g' pedig nehéz, sokszur rö
g'ös utjáril, l:)1Ír él:~ okos héllL~sz

5z\!'!',:ncsék Usénlé és ill, mű

köd 'se hc:lyéll tllindel! lilpj6ból
itlJlls f,'!;<ldl1ll n\!;:lzeli'lI1k, viel~

1;;;l1k nJindc:n l,lg'j(lril,
(a liJir<ís,)

kezLive azon igyekszünk,
hogy ]upunk tci'jellelmel 6
oldiilru cmeljli!(, még pedig'
ugy, /1ngy cliIlck dactlra
nHcgrHEII'ucljLml; l'1 Iiiilet..:ilc
niil ()Ic~l) C~-,\'czct I<oromís
ár l11ellell. l\i\'nJ nyerészkel
dés és nem üzleli Iwszoma
való 10reJ,vl's [I mi célunl"
hanem al., IlO:..;y lapunk el*
julhassoll le15sz !tl!nycbb
testvérü!lk hbzbba is és
általa mindenüvé mélgyé1l'
reményscgllC](, magyar test·
vériségllelc, magyar szere·
letnek él fényél vig-yiik mint
egy boldogabb, jobb jöven v

dő szerény lllunküsi.1L Ha
bárhol és bármiben is fö
ként mé' ~ igy il kezdet kez l

detén hiányosak vagyunk s
kedves o]vasóközönsé'
günlO1ek olyan óhajtása
volna, mely él köz javitra
szolgtil, mindig szeretelte!
vesszük, ha ez irányu ké·
réseiket névvci ,iláirott I'evél
uj-ján V{Jgy személyesen
közlik 7eri,C'szlöséglinkkcl.

GYOMAI UJsAG
szerkesztösége.

BUntetéspénzek elenge
dése a pénzUgyminiszter

jóvoltából.

Mult hét folyamán azon
endrődi kis haszonbér\ök.
kik irásbeli szerz ')dés nélkül
feles·, iJarmach \s- vagy ne#
gyedes természetbeni bérért
vállaltak mező~azdi:1;:;ági

munkát. kinos meglepetés
ben részesültek az acl6hival
lal részéről. Tudiltlansögull,
folytán nem jelenictkk be
e bérIcIUket illelék ed él , -

I bár I\eresef és jöwlidem
delö céljá/.)(J! be vol; jekIlive.

I':: l11ulilsztásukért minc!1
uill.1yioll UZ egysz('I'cs ille l

,I~kt:ll f\?lül még- kébzlTCS
il.klékkcl - mini biinld 's
sci - lellek sujtvu L1Z élcló
Ilivatéli állal, - söt él föld*
fulajdonosok is feldössé
leltek téve ez összegckérL
Az illelékes rendelet nem
tudása folytán ily sul\'osan
sértettel<, kérvénnyel fordul·
luk él pénziigyminisztcr lIr~

hoz. mdyet is e~~y 6 tag'u
külJölls-:g cll'. Zc6ke i\ntal
ne!l1zc'~~yiilési !(épvisei() ur
vezetésével nyujtott ót,
ki is klvflágosilván é1 mi.
\lisztel' urélt élZ érclél\cllelc
sulyos hclyz\?léről,- (l mil
niszter ur a büntetés jellegii
kétszeres illel'ér, törlé~;<!t ell'
rendelte. - A jeles képvise.

, 16nk közhc1sZJlu tevéken\'·
sége - mini már sztímttjl
lanszor - ezutlct! is sok kis
egzisztencia l11éllónyos jal
vóra szalgdl!.

TÁRCA
A Helvétziai Vallástételt
tartó Gyomai Ekklézsia

Históriája.
Készült 1834 -1837 esztendlIkben.

Irts: DAVIDHAZY SAMUEL
gyomai re f, lelkipászlor.

"hJl<és-bíinóli egyházmegyeas'cssora,

(Az ez ide,gnyomalásban sehol
meg nem jeleni értékes kéziral
elsó Jdadása,)

1. §. Gyoma hajdélll helység,
llloSt már Mezőváros llevez~te

honnan vette légyen eredetét :
- nem tudni, véllélminf hogy
kC7.delét is homály fedi. VlIgyon
BJkés vármegyében, Heves vár
l11<?gye szélében Mezőberény,

Endrőd. Turl<evi, DévavánYll,
lí.öl'ös!adány és Köröstarcsll
I<ö"ölf. Hogy nagyon régi, 
BUUélY czsaiás MagYélI' Ország
'Hislóriájll szerint - megtetszik
01111 '-In, hogy a Ritus explorllnl

e10e veritalis per fudicium Ferd
candentis etcel, nevii könyvél
ben s 1I111wk mtlsoldfjában
OYOll1él is ell1liflefik azon he·
lyek közöt!, melyekből lIZ akI
kori idők szellemjek szerint
Nagyvárlldra 21 ~sztenclük alaH
egYll1inl 1214-1235-ig hol'c1l1tl
tllk él nyomorultak megitélje·
lésre. 1682-ben lakosai, kik
1lkkor mind reformátusok vol
tak, a förök ilf gllrázdálkodása
miéllt széllyel oszolván a hely
ség el is pusztul! és mintegy
36 esztendeig ig'y lllélrlldván
17171 ben ugyanezen reformál
lusok ujra megiiHék, Négy ne
vezeles részre oszlalik. Mező,

berény felől levő része egy
régi Mirhó nevű folyóviztől.

melynek most csak árka viseli
nevél Mirhó Hálnilk, - errébb
a templomig fekvő része Mirl

hón inneninek, - a templomI
jól észak-feJé fekvő része egy
lIgYélncsllk régi viztől Daniza

nneninek. dZ i:lzonful feljebb INem is nélgy, - egészséges is
eső része DanlzlI Hálnak !l10n- lévén e hely, benne Ispotály
dalik, s miml [I fl('g'y rJ~z igen nincsen. CSllpszél< vLln benne,
egyfol'l1111 ltikrjedésikk. I:zen Il<etl(), mely~k közziilllz egyikbe
részel<n~1 nevcz!elvén t(~bIJllYire v~~l~ég,zk is ~zállásl. lalálhéllnak,
" Hely, cSilk lIarom nevvd ne- Kulonben mllldllddlg Szenl Mi
veztető lIk<íi vagynllk ugy mint hcílytól- Szent György napjáig'
él Hidról Berényre I'czeló- mérhetle minden I"kos is 11
Berényi, az ugyanonnan End* I maga boráL Van benne 20
rődre vezelő - Endrődi, s élZ is- lisztmalom, melyek közzli/ egy-

I mét onnan Or0511[lza felé menő- be egyszel'smind kásilt is ké
Orosházi ulcák. Villl benne 950 s"itehini, két olaj malom és

, ház. Réguláztélfva lévén e hely két posvány von benne 11
1819 61él a házak többnyire Danfzáé és il MirhÓé. Régi
mind szépen épültek, melyek lévén e hely. sok ellenségei is
közölI nevezeiesebbek a Vá- lehettek, valaminI az egész 01'

rosháza, a Méltóságos uraság sz6gnllk, a Tatár és Török. Tüz
épülete, Serház, Palika ház, ; kétszer pusztította, 1740-ben
(melyet ugyancs<:lk az uraság meg'égel! a Mirhóhát idegen
épittetett Tiszl számára, de 1832 vendég. vigyázotlOllsága miat!.
ben azzá lett), Tiszttéll'tói, Pa· később, ha támadt tüz, de min-

I rókhiális ház, Csepcsányi ház, denkor csak szerencsétlenségI
. . .. . ből 5 házon felül soha sem

avaroson klvul egy neg~ eme- puszfilott, rendesen pedig csak
Jetes pompás Gabonll Téli', Os- egy égett el, tíz ~szlendókben
kola házak és egy 1833·baLl is pedig ha egyszer esett,
épiilt Vármegye eskiidtí épiileL (folyt. kŐI'.)
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A gyászoló család.

Köuönetnyil'Vánitá6.

Mindazoknak.ldl< felejthetetlen
jó <!c1e~ anyám, édes te,II'(;riini<
és kedves rok<Jnllnk

özv. FAZEKAS ZSIGMONDNé:

f. hó l-én d. u. 2 órakor végbe
meno temetésén megjelentek és
vigaszl~ló sz~vaikkal mérhetet
len fájd~lrnnnl<at enylliteni igye
I<ezlek, eZlIton mondnnk hálás
i,ös;cönetet.

Emlékezzünk
régiekrűl ...

Leventeoktatók
vizsgája.

A nagy hirü kuruc város
régi gimnáziumában a mos3

tani tanévtől kel,dődóleg

már l1legs~ünJk tl magyar
nyelvü oktatás, ezen tu! csak
tótul és csehül tanitanak
ottan. Ujabb brutális csele~

kedefe ez a cseheknel<,
akik nem akarják helátni,
azt, hogy ősi tözsgyökeres
magyar városokat ilyen
erőszakosan csehesiteni
mégsem lehel, A gim
názium 1816·ben épUlt, egy
századig hirdelte a magyar
kulfllrát. Egy megkapó köl~

teményben búcsúznak az
utolsó mafllránsok,magam
mal hoztam, ide vetem
egyik strófáját, had érezzünk
egyi.itt a búcsúzókl<al mi is:

"HMsog"jnk még egyszer összevágó
Ik~rb~n,

Törjenek ~z égbe a melódiák . , .
Nézd, fc, öreg lsten. lenn, abllsavarbdll
B~II~g ~z nJolsó, magy~r véndiák".

A gyomai leventcoi<tatói< Nélgyon jól fudjuk, hogy
aug. 31'én tartotfák vizsgá~ Gyoma községének I,özön.
j ukat a közp. ref. iskola ség'e gyönyörüségg'el ol.
udvarán, Az impozáns ün· vassa a rég mult időknek ta'
nepély fényét és komoly·
ságctt nagyban növelték a nulságait, mai számunkban
l<lilöllböző hatóságok kép- meg kezclettük a közlését
viselői akik ez C1Jkalommal ' ami nagy reformá.tus egy'
Illl2gjdenlel" nemkülönben házunkban levő legértéke·
~ ni:lgysz<;Ill11 érdeklődő sebb munkának, me!y a
közöns<Zg. mult évszázad első évtize3

Az Unnq.iélyt az oktatók deiben itt szoJg61t nagynevü
cSi:!patána.k diszfelvonulósa
nyiloHa lll\! g, A Himnusz lelki pásztorunknak, boldog
elének\ó;e után kt.1fonai emlékezetü Dávidházy 3á3

rendgyakorlatok, maid szé3 muel urnak eredeti történel'
pen kornbinólt sza badgya~ irása Gyoma községéről~s

I<orlatok következtek, me3 a gyomai református szent
Iyek a vezetö tandr kitünő ekklézsiáróL E mondhatat.
izléséről és szakképzettsé· lanul ntlgyértékli, él szerző
g'é.r61 tett bizonyságot. A
jelenlevő közönség kulönö. által saját kezüleg irolt
sen nagy ércleklődé~sel ki· füzetet, mely most ielenik
sérte a célfövészeti gyakor~ meg nyomtat6sban lapunk
latol, melynek befejeztével hasábjain elősször, az Ö

a győzők részére l<iosztot~ fia, Gyomtl szülötte Dávid3
ták ilZ értékes dijakat. A h<lzy János debrecell vidéki
céllövészetben l. dijat nyerje
(ezüst zsebör~n Szőke Fe. esperes ur ájóndékozta egy-
renq gyomai reL elemi is. házllnkntlk kisérő levelében
kolák igazgatója, ll. dijat ezeket irván: "Bér eit Hem
(ezList cigarettet tarca) minden, mi boldogult édes
Illyés Andl'<ís járásbirósági Atyámra emlékeztet felette
diJnol<, II lll. dijat nedig becses, de tekinlve azt,
(ezüs! ébresztő ói'át) vitéz
Ter~lwei György, hogy ennek legilletékesebb

Este a Holler éttermében örököse a gyomai refor·
ig'en jól Sn'Cl'ült ünnepi va. mátus egyház, melynek
CSOl'é1 voJL története itt vázoltatik.
.. ..., ... .. ......_.__ annyival inkább, mert, mint

A l' .. ' . ,. az utolsó lapok egyikén
. evcu glmnazlUm I olvasható az ekklézsiának

sorsa. semmi históriája nincsen
egyéb ezen itt összeszede
geteit iI'atnál, - kész szivvel
juttatom tlzt az egyház
levéltárába leendőmeg'őrzés

végett". Mi meg im áttldjuk
azt a nagy közönségnek,
leközölvén egymás után
egész terjedelmében. Bizo,
nyára jó és nemes, magasz·
tos és~~kedvesjlszolgálatot

tévén ez által a rég mult
idöl< tanulságait mindig
szivesen fogadó közönsé3
g'ünknek! .oO :::" :"J-~'T!'f:

Ez egy oly Illilsinél.
Melytól, ha van kedvecl ..
Uri ludományod
AkkurMos leend.

Akit a osehek
megkeresztelnek.

De man nincs popiroll1
A rdksuj enn": meg!

Tróbáld es meg eheit,
Jöszle eSélk izibe,
És minden erődből

Lépjél il végibe!

Meg' es tróbtíllil, de
lianyall esetI tőle,

Ugy orron lürlille
A gereblye nyele.

Dc 1114n sZgl\iló iell
Teszek az irásba,
Mel a s7.erl~es;;.lő IlY

EII<1\lq még a sujba.

Ám, egysze l' eRY székely
Szel'l<eszló Jelt ll1esll1eg...

Menlen eszébe jöll
A g'creblye 11'.;'1' '.

!.ld mivoltjáról
tv1c>g elreleifkeze.

Ehun Vél.n. Ili,. c::;mq,t
Hogy elbQgál'Ozlmll,
Pedig il.Z flejvlI
Ahí1jt mási okarlilll1.

.il. !dv;dél> rnagYM lélkosstígéÍnélk
::;zámtalan kellemetlenség'et
okoz il hivatalos ~seh nyelv,
alTlel\,n~l, erőszakos alkalma 3

zéÍsa és az ebből származó
rélrcéd.<sck, Néha humor ls
falwd ebből a szomorú helyzet
ből, mint amilyen a most
elmondilllctó magy?,!, fi,1 ~sete,

il\,jl q c'S';1hek kereszteltek Illeg'.
Mák Ben<Ínek nevezik becsü 3

letes nevén a derék n1{1iYar
g'yerekef, flki\1Q~ családját él

falubeliek Fonó tllpéldéknévvel
különböztetik Illeg a Mák lörzs
többi éÍgától. Mikqr il liu
bevonu)! l;aiúnánilk, a cseh
nyelvvel kissé hadilábon álló
jegyző Mák JÓl. ef (fonó) néven
irlél be csehül. A fiú él k(\lollél
könyvén <\,116 névcsere miatt
ré\pporlrél jelentkezelt, kérve a
hibél kiigélzitásitt. Ki is igazi lollákl

, Mák József (fonó) János nevel
kélpta aJ. itt meg ~ m~gYélr

qyelvvel hadilábon álló irodáfól.

-Bánja az ördög, - nüként
hivnal< enge111et él cselákok.
gQndalf1i ~ gyerek sleszolgálta

, idejél két halllis keresztnévvel
súlyosbitvil. Mikor leszerelt,
otthon a jegyző csodáll<ozvél
kérdezle:

-Hol tettél szert ilyen hosszú
arisztokréltélnévre, Benő?EjnYQ.
ezt rendbe kell hozni,És nyolllb~

irt Benő ezredének: javils6k ki
helyesre él katonal<önyvel.

Oóbéságok.
- Ugor. -

Mel II tuc\olll<,!nybá!
üly sokat szedeit bé,
I-logy annak él nevél
O mán elfelejté,

Oppá kedves ecs~m.

Be jó. hOH"Y kérdezted,
Éppen akar6m es
Bemlltilfni neked,

De Ilelene, hová.
~zi.'lPorlloln él szót. ..
Pölil\ktll űzni

ziÍntlékol1lbelP nem vM.

Ah<1i! €IlrY r~ggelcll

Kiméne a rélre
1-101 egy öreg góbé
ÉPlJen gereblyék.

De hogyhél 1llé\1l még cs
Belékeveredék,
Elmondok egy példái
Hogy hál megisl1lerkl<.

Jó n~pol kévánok
Mindközönségesen.
Um-:k és parélszlnélk
Mint illik vegyesen.

No. de ne mondják, hogy
Rövid eszü vagyok.
Asszonynak, gyereknek
NemkülölJlben mllnclol<.

Ám, hogy SZélvélimai
Essze Ile keverjem,
Az eg'yik eszeIllet
Ehej! eléveszem,

Mel k": I ész I~kozik

Millden iá g·óbébi.1II,
11élSZ\1áléllball egy VélP,
f.gy rll g léI1"l(lIél~bi1n.

H'l llenl !j'YQj!1 e\lygyel.

Felvollql él. Il1Qsil<,
S hogy Illl1yen sH\crre l
Ikthl\J!1 PIs\ón 1~lszik.

.'I'l1é11!2 Qgy qij~k

Lsikból J.)arélssóba
Hogy megtanulntí 011
Mi él pólilikél.

~'lj!«)r llle~·t<Jnulla

ESl1leg' elm 'rI1 hélZll,

H9fl'Y í.1 f~ll-l!flbf111
Azlal hélSzllosilsa.

J~dre ~eclves ecsérn,
.:...." Szól az ör"g góbé
~1i az póli\ika,
jql ITI~gléllllillad~é'.)

tvteglélnultélm Mlyó,
- V~lélszol! a diák-
§ ~~?qi mélgYflf-,hni
lv\illden csinját - billjál.

KözQen lelekin1e
A diják él föl~r~
. s nwgltltja, hogy otl
Hever a gereblye.

S hogy megfitogtélsSg,
Hogy miIY~f! ur leve,
M~gkérdi él góbé/,
Mi élnIlelk a neve,
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l)ir "l: Lach lvlihúiy,

Gy TE--Gy C 2:1 (2:1,)

rokl!i! \.

Szerkesdő1 üzenetek.

GÓnt Á ~Ol\. Öt'üll1rnel ol
vasi uk o b .kiildi\1I krónikát,
Sz I' I·f'lc;! kÚ:iz0niiiik a lelk s
LllUIlI,<:l Icirscr, rl\\',~l>hi sll'óLíil
\'~lI'jlT!<, IrIind II!,('" ::;Jiv,,: ,'Il he
I\'<.:i adunk elCII érl,!l<es so-

A mérktzés levezl.llésére fel
kéri Lach, él sok hibálól 'II '
kin!ve nagyon ~l'élylelcniH ve
z...:llc I , ar állandó felullokkal
lilI'kilolt, mindvégi:::< iZl1almas
és h""c:> ircllllu mérkózl!sl.

Ehll!lli \'i1SLÍ'rllnp " kt'l gyu·.
/H,Ji c:,a <JI !:i\r.dü ( I1hW _"'\'_

m(jssal il iJd\,i fi '<~,lll . 11 ('-t-: 1'1 ,

ItI·,ly mérkuzesrtil- I'<:~I 1ll'1I1 lá
1011 ~n"Jl ~Zf1111U n01.0\;c)l'·'II~t'lJ

cldll·-o ~n'ornai mlll\l:tisok l';i,l
1',lla \,ullu;1 el g\'<ull!sl\l·lll.

.ti. l,!\,özk" ..:sapilr l11im!...:n l<lg'
j I (~Ic'rl';:v,' a r \(,:rk "Z"", r'l!llo,
s.igM. az l·'·!é'_'l. iti,i <'iIuli kij,,,,.
;;;:kvd , .. kik '",ti ':;"1 d, IIIJ')
ZD11 a !f\ ".7..'.:1<':111 III g"'! rz ",' ,
re, mig a v' 7.lc o ~",lJlaI11i.lk a

l: <lLil' ora, kiiliínö::,,'1I il Ir.-ik
r:lidóhc:n, - mikor il ki ~'\'L'lIli

kIst, <~Sc.Ilt:'la g",üzl'lllrQI, i:- 'IIcg
S',cnlZzhdl',:i; vc (jI,! - kapu ,'!ülli
('~füki'}~ clrjl"lli.~,..:::iíi!d{c), ..l ~";~~,,,

[01>" IlcI·I.'(L'!e! is drol1lol!,·,k.

A 11I':rlJiZJs I·· ü rélitki~ a
:zdl,d 1::l1log"lolI ~\,lvll r· r"i
l":IIYI.~! illU 1,1 l'I il , rl1;~f il GVSt ~(,' -"k
"'iJ'r\'lÍr1yn~ k·ruiil 'Jkk<ll kj" 'rr
kkl.ik,. Yi"'z'JltI ir H,-ik fl'lid(j
,:ppcn il:" 'Ii 'Ilkat",jél nllll<!llu.

.11.1. I·~·- fl.'licló ~ l-ik pcr':'.'i.lc"n
Lk,' egy Iwh...z<'n vú!cll labd,íl
I<kjt. il1e1yel ,7jlú~yi il gc'loa
h ly 7.. A ~~5-ik pcrcbcn Mti<.:
szc!\'e.n leftli. s bcadásilf lenei
il hálóba r jeli. A Idq:ryclllil :~.

öröme \:gyrJszről ml'g cl sem
Illull, !Húr is megvan ujril UZ

t--HE \'<..:z ló s "ln'ben ~yt")zl~f,

1S"lja ismél Szilftgyi rt! \'<.'n , ki
telj,,~ 'll fdcz 'tlcniil ha~rYvu, il

lahel,'I! ';'!<.::-<o'n él inbbsmol<bél
, \'i~"icJ ..A ;-'''.~il; l'~rl'hcll a hi,re)

'_ilehol és Milyerl dUI\'J jólékuk
l1fioll kirtifiilin, mdy a 1;i,;cünséR"
mindkt'l r', '2&r6J üktlÍg a viia
IiÍrlH'<i I h:pt:.ói.

Szünd ultin a jáhik tl1cg'\·i.il
lozil<. t11ert u GySe téÍ 111 a<.I , él

Gyt--Hr: m 'g witlekc7.jJt, tl1ég~

p<.:Ji~1 sikeresen, 111 '1'1 a.~ i\:'\S7.
játék 11elydl ürökhscll driblizü,
s gYl11ásl meg nem érit) GySe
c....atársor lilmaclásail könnye11
verik vi"Ja. A 34.-ik percb\i!n
Fekct6t a biró liléÍnrug'ás miall
kíállilja s ig..,. a 9 emberrel iál
~,zú y C <:1 I1Hi.rk6zl·S, vt!gén
inkilbb az ercdnHiny megtar/asi!
ra tÖltik zik,

..~ tanev ~{ezf.i {e~;~ &f\ olltdi

l'<JIIi. itulll. L..k"liihilll ill. é\'i
fIlCg'II\'it,; i,-,/u:!bZflkl I. h,', 15
(Il d. l' " úi't\lwl' k;;z. ~\ 1,lIlki)- JI

Ide. ci; ,1(\, ii~~ hcirdll;uZ:I,.;l,oz
j 'l.!lItl;l'i'o!:t·nclc

.!JUs y G'lnhl Ot(csúzik. A l
}~\'rll Idj It)l11. k.JilJ, 1'~lI1lurlalliló,

ti' ! d llllL;V v ~JJ':1 Üllltl.!j.il·~k ,:':,Q
'':\''~; ~. iil,"i J\lhik,itll~ll, "I Ut!. l1ú
;j 1<'11 ,:I;i 1i"7.iitl ('y IHill'(',;
li i,'pc Ir" L ll,,1 b" <lll.',bi"·";/.
l.:'\' "'Illiu,,:"'!! 1;,'1' '~;i::iif :-Ii I
k'O/:Ii"':l:. 1I..:l1l/l.·\1 fl ':itil; /1 i
n:I~\Íd~\ZhL [ LJ 111~~l' f.~~~ ~:~ .,( • ":'üi\l

j~:y izjV~Hlii\, :1''- '~.~..: llhll!~tf !(ll
d/. új !(~)nn·c.,,(!4··\~\;:l~ ~·f.i.('l

~;; erl·ft of :,t:i ";:'11 l"()~dn~QD. I
, , "I" I" It/Ollt':'l ('}J·Si (':·L~.1U· HH0 JU l.- i
k" i"z lllli,ll filT, 11<j~1' {J/' 'I

or~- thr3i:c'd..; L J1I 'ri t!aHú)ilö
l\üHr)l\h ~!l :..' il! ':'l ..• oe -'~ il,

h "zi -lll :1'1 bli;;; 'J )~r,,\r 11.'.k,il. i'

Kéz diipal'i hmhís Bu
d pest"..... I'. hú S>->d<r ilf"!'1
t~rlidag' dili dg~dr !)r.:i:O~OS l... "r.'
éÍtli!'I~, !c'killdlcJ; 11IC~~ \-Iudil·'
p,::.-lcll. :ucl Itelj\l:.ololl1<:1l iOll
dar)\:sll"~ ..:í.ljl,) Ideírnj,'g'\, kup
haiti. 1I'I<.lyn.:k l>,:~/,~l'/. ':,é'l'c vo
tO,lktlZ") r,_'iI i!.':~~'(" i~,,:1 i1ldpllllk
sZLrk\:"~~:du:'"l'~~ 'dl1.

Szűretimulatság Kondoro
Bon. A .. TÖI'(/I(v";,," Faolball
Clul> l\omlmosoll szepfember
l~- 'II s7_li 1'(' li !<ÍllCl1luliltS.ígul
I'end Z a ~llIb f1(: nl. IMall ci !;,
IliJ\'1 lé ~rl!.

Lcve~1{e ve:l'~,;en.

klll\;;;r !"r'lI II \'''rlll\;~n'

1('liikkll kv"', Ö~iSZc'" L"vclI!'
t:~:I' '. iiklek t',:. I.\'_ fc k\'l"j \'.(.
1~\.~,""\.:~Jb\·'ll : .c\'eiik.~ \..~,~, nv
ks.( ILlrh'ti. . !

MikOl' '7,'ip:u' C~ 1)Sirtlha-1
'Il::I;>l",,;? /\dl)rl n 'iI"JI !;;I'ufyó
IcI~!' il <';1. "}!<:l Ii k, rc:';k,:lidllli
-:s lpé'lrkt!llhJl'I1, II ln' Ih"illi)ll, I
IiO!lY u Ile'ji rllil,Jv,lI'r6-; i.1kklll'
Il>íLiil'ilt' lia v"laki aJI l11cí::;

rcíf' .iQlkoz{I:,J, mclkll mcHch
iUg'lulkodd(I'Il<.'11 id :~vn rn,jll~

k,KIÚ i~L'nybcvék:k 1l~II«il

" csal,'1lli"lrI17 !,;rlnzúk 11111'11

\"ij,ínuk i~ It:~:rdkhb c"ol, c~~"

V<lb \' m.j,.; i.111<.:i1nm III il I \/011<',

i "énybcvd._·i_·\'cl ",.2I1Z:'

Egyeze\' darab sorsjegyet
v,:'sároft Béké. vi.rnlegye
törvényhatósitga" ,". l\ Idl,;y,~r

('llll.l'li ~zöve "'-(':.:'111:1; u kiUriil··
di k/;;(\'t:[12 I 11 'II'~' rd vilú'1úsild,...'1
t:s 1l<':l1Iü'i ;r.J..:k :ill<:\' Illq:V ;,Ié'>

'll'l'<'n eddi'~' kikjldl <.:I' 'dm':
ny c:" ITliikii<!";:-o,'1 fi:hlyc:lelllh...:
vévc, a lörv0l1ylh!llisfl,;i IJizQII
siÍl,I 19'_6, ilU:.!. 10-én farI fl
kli<:gyiilé,"1I ti 1·(sl.érc cllg'C
(ll'ly(!zcl! tbrgY"ClI";j:"d< sors~

j '~ycihtii I:')UO tlrb, iitvékld
elhatórúzl".

Községeink száma. C ol1ka
ivlag'yarorszó:;)'ll 'lk l',udd/l..::;1 <. __

a IÜrvh. v<Írosok bc:"z<lII1i1;lsúval
;14f)i) k;jl~"h~e \1ill1.

Súíreti J'O(11atság. ," _I 'O'

meli Ir r ci lIS !(er. ifjai: ('ln:
kép<:ük<:'m; r. húl'l'cll s/. i', n.: fi

mulelb;clQ'u! l'l!1I cl l'/..

IU:1 CÍ1·kl~9Z.~\ hir ", I \111"1'l.'5li

l{i)liyül ·irl;. I::''; l'Z 11·_ -.'n ~;- "Ill'
ihltOl1 é:, "~~~j:)l rlüp Jld~}\· l,..'II)$'

i1d~tsl,lI'l (i\("'l~lI1. A Illl~'\,. f.l'l·li
prod ul t:illl,I'C1 cS lil("1i is r '1·
hivjuk uh'<l.'<'> 1\ ",/.611": ~iiflk":l.
Levent!!};; L' Icc:-té1yc, .\1..
ell Irúdi I ,,:vull :!, Ll~\,t"iilc'c

r. IH" 1~-"11 'iaj;d I>l:W I:liu
jav·ú ,1 ml~yn ':rl:!i ílle..: 'Iélyl I
r~ndcz,

A i mOtrág'J szUkséglL tét llIég
nem szerez be, iSY keui-k a ~

Wagner Ml.ri"n f\&inél üy"''''án
sürglSsen eI6Jcgye;:letni.

Az isko15i szűnidi5 meg
hOSSZ3btJi i:l;a a gyom i áH.
polg, iskoláb::m. A \·;dljs··'·
ki\zok liI!ásii 'Y inl i Ili~;t"'r(' 0.~,')\!

1<)':.. • VI. s;:. 1'- ·1 ci nY~1I i ::iLÜ;;

id':í ' f. évi SZlT,lclllhl.'l' hó I~-ig

hosszubbiloil, 1i1' '. 1':'7 k il,. P"
j,ín i.1javitú-' ';dnkn ki" "1I1h'lz<.:li
vizsgálalokill 1. l:vi s7.l.:pf 'l11iJn

hú ll-én l. c. ~) órakor Icl,-jjr~i(,

I< - öbb jelcnl 'ci,',k vil.:-:g-J!'IIl'a
n~llI bOClióllulnak. A jll'lilJ-:,
il'alások sz<.:p cmbc:r ':'-14--:11
ci. l?":-I, 12·ig, él 1,,"01' iill!lcl'elyc:
l111'~n\,il~I·'1 I,...:dig 16,'n d. l:.
1',,1 ö ,:)I'<lk/)I i...:"" ,". rC'ndi;"
lill1ililsllJ-Íln kc'z,.l il ik. l~i)l.

g'alós,:Lg'.

Flgyehlll."7 ldés ~ o!g. ifik.
t:lnulöknz.1~.. Az i:;u/...:"t:l I\~~.~l:"

ezulol1 i~, killi"jiJ u :',ii\'j(
h!ydm"'l, IlJ1!y u lil'lybl'li
poll/Jri blw!" j,llll1 ,',i !illlki;IIY-
vLik ,t és ldlh..·:--.,·kc"·;~·....:U\l't (I

IOI-':Ibbi \1Ii<",k,d ·· ...h~, nc'
szerealik lll:.

1'1agyot eseN a 16 ár
hir!;;:> ti 'hlcl'cl1i hi\':' árl illO:,,!

IMIolitil: 11e~:' c l1éll.' ;iítl\rl",kj~'11.

A IÓ\''';"ól' II él j','ihlljlti, ni1gy
\'011, a kerc,k1 u v,":i,il'fln
1llin<1vc!lfi ,l, .. Ze' fl ','.i<"ll1ill(l: 'ltO
parácl;s lú<ül G-(',; IIlillió ko
ron:l, gyiin~'(hi 10\'ilk "1,bkl,
llla:ilTIum ~ tili Ili<', 1'1 kelle!; el.

A vadvizdnk kiterjedése.
, onka·Mll Y' 1'1',1' '7á" kliilc:k;·

ből l' ezer kal. hol 101 1'( Ig\t1I~

nak le c'.~ 1"'~:~III.'k io.:l'ln":k"lknllé
a \ ad\'iz 'Ic lill hold(lnkelll c:.-:ak
5 mázsa buza dr[1I ,Jilmifjul<
is, hál' \I11S7.<IZ 11Iillidrd ilZ a
kór ami l!vcllk <:ri unal az
ol',.;z,igol, hogy a \'advi7ck
nincsennel< lecsdl"Jh I.

Megjdent az első uszály
hajó a Körősőn. J.\ niglllllll
boldCJg ~1'<lzdélSági idoJkQI jlli('llld
C"sziinkbe a Kör0: I'olyún
meg'jelent uszi1lybajti, III ly
ul. IV;lI1yi 111i1lnt, li; ~<1bon~ljáf

:szállitia a I«\r'::, ':1 iszcl-r"rcnc
Júz:sd c ütOJ'lld \'-:g'':1l " DlIlI,í·
hoz. Aklnöllek "il Y\'trek"k
l!!J~SZ sere re Sl.l:mhilfc ill. lIj
jármű" I.

Áthelyezés. L -il11dC,rfcr Zol
lán fOl'galllli<l ló hiv lill vezc:lríl
él Ininiszl~r lIr Orus\l.izáról IIj·
ra Vj" -z h ly 21c J ·"III/lra.

H

Pdtiok~p voll 6 oZ lll'

kltiOll) jó dllyákna!<. Tanulhat
lak 1'0111<1 Töla nJme\y hill, c'sdk
l11él ukkal kjródő ass;:onyu!"
akik gycl'I1lekcikkel,'- Islen leg
nal<yobb áldá"ilval n 'Ill IÖl'úd·
V", "dI'li\~!on llilgyják f<..:ll1l'\';
ledni, saját t, I[ik ópol,ístivul
és cicol11ázósúwJ! V'~:>I '1Időb,'

hagyva jövGiÜkcl.

F<1:<:~ka' ZSigIllOI1lI.IH: egé, z I
é!eI<tn keres7.!iil sziv~bcn hord·
Iii a Fajdallllas Anya hél lürét,
de kötele's"g':l ,1ggódó I.ere
lellei ulolsl') klteli I-:i~;, kijesilel·
Ic, NC?m vári jlllall1lal - 11 111 vál'
halolI. TiJliÍn r~.g elporladlak
v~lkeiért kelle II zel, 'Illic, Idk
mia II neki julotl a ~ZC:I1V >t!\isl.'k
virilg'lalan, l"liIIl "lIykl '11 ulja...

t--'!inden l11el,fl'rlü t:5 áI0r?ö
anYJi 'zivek :>Lenl kcgydelc il
les c el1llek~1. A CsÜ· 'g'l!dü:, a
liirellllellenek is Től" lullulianak.

A legjobb minőségű tiszavidé d bOT cs~~AJOS LA.]~~',r:ál ~p.~':!.~li!:~~!1~~J

-azekas Zsigmondné
halálához.

Istentiszteletek. A r 'r. tem
plomban szepll!mb\?r 5- 'Il

d. e. fel 9 órakor plétiikál
il Illohflc:si gyéÍsz e.ml~ldinnepcn

j~,'pás PJI lelkész, PI' 'üikélli,
II illl a Gynlllili J)cl!,irc1a fog'
,'!őadni ...:gy sz\.:p 111l/t1n<l~ mlí~

"11 '!tet, PI'': iiktíli(\ el,jll IX;di~!

,'urg'a KiIl 111"" I f"gia t?1~II(!k Ini
i\~l!lllilil l'ark,iSnJk 'gyik hl]
,,( nló szelle nlli és fal'fillnlll
l'llekél. Végül il l-linlnllSz (:S

kllzén,k zárja b!! ol. Isi 'n
1171,,1111<::1. Az ói,roslai e\'an~

lt,;liklls Ielllp!t)1110an déklóll
q óral<or mag\'dr ny 'h'li Istcn
iliszteletet larl, feill!r 1=:l'I1ö
1~lkész, A r0m. kalli. lemplulll
beHl regg 19 öl'akOl'islQntiszlelel
el'angeliul11 n·ldg'yarÓzallűl.

1<1I'ljél C 'ernay J >7a pl"ból1( 'i.

D. ll. 5. órakor Iyttlnia.

A megértő olvasónk. I:p,yik
el-fizetónk, aki s;(Ívból értékeli

nzel1cn hazafias lllunkéÍnkat,
az alábbi sorok kiséreléb\?ll
Idildle meg az elöliz. dijál:

..Surk ,z16 ür im", ill küldóm
[az árál:

E!!yezer f<ol'l)lIa nyolc fillérre
(vált ill;

f~':sz n gyedévre nyolcvan fil
[Jér eg'Y lap .. !

filII\' '1'1 mifelénk .-ajlra papiri

I"em kap.

I), én 1<1lom, ludom: Nem az ill
[il<: él'lek.

Amiben él lapnal< az árciJ ki
[mérI 'I<. .. !

l:!Jlwn t(Ín má:sok i egYl:10rlnek
[velem,

i\ , /.crke zl6, "g 'I iidvözlöm,
[lis7.l'iC'm.

~. hOL.
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TURA

anyagilag szavatol. - kéri a kö·
zönséget, hogy idején gondoskodo

janak a könyvekről.

~~~~~~~~~~~~
~~~l&~~~~~~~~~~

Az iskola év

Kedvezményes elöfizetési árak:
AZ EST 120.000 K
MAGYARORSZAG 120.000 K
PESTI NAPLÓ 150.000 K
Ezen árak ujévig érvényesek.

:::Iőfizetni lehet BLEIER MANÓ
bizományosnál Horthy Miklós-ut
1021 szám aiatt, aki a lapot ki is

kézbesiti.

kezdetével bekövetkező Ór i á s I
t o r I ó d á s r a való tekintettel a

KUlföldi utamrÓl haza érkeztem és
a szerzett tapasztal.ataim után bá·
torkodom a tisztelt közönséget
értesíteni, hogy mindenneműmun·
kát: női· és férfi varrott és fasarku
cipőt II legmodernebb kivitelben a
legpontosabb kiszolgálás mellett
jutányos áron készitek. VALACH
VINCZE Gyoma, Horthy Miklós-ul

(volt Endrődi-ut) 1022.

FIZESSEN ELŐ

AZ EST LAPOKRA I
Használja ki a kadvezll alkalmat,
mert aki most fizet elő, az olcsón
juthat hozzá a legjobb napilapok
hoz és megkaphatja ajándékul,
azonnal a tavalyi, karácsonyra pe-

dig az idei tartalmas és értékes
AZ EST HÁRMASKONYVET

tankönyveket
már most jegyeztassék elő, ne·
hogya gyermekek tankönyvek
nélkül maradjanak. Az előjegyzett

tankönyvekért a

KULTURA

könvv- és paph'kereskedés
felhivja a tanköteles gyermekek

szUlöi iigyelmét arra, hogy a

Özv. Fazekas Zsigmondné
tulajdonát képező összes

ingóságok
u. m. házibutorok és háztartási
felszerelések,tUzel15 anyagok és
cölöpök a fentnevezett háztinál

1926. szept. SNán.,
szerdán (Kisasszony napján)

délel6tt 9 órakor
önkéntes árverésen fognak eladni.

Ugyanott d. u. } ó.
nyilvános árverés

tartatik az elhunyt tulajdonát ké·
pezö RÉVLAPOSON, mintegy 2
hold területü SZŐLLÖS és GYÜ·
MOLCSOSKERTRE, mely örökáron
az idei terméssel együtt azonnali

átvevésre adatik el.

I
Halló!

HUGYECZ LAJOS Inlwtosme,jn
Gyoma. Temetó UCC<1 572 elvállilli~

takaréktllzhelyek és sirkeritések
készitésél és jfll'itásál. kályhák Char
!otte bélelését és nlinden e SZ<1kmii~

bil vá{,'ó mllnkál. Takaréktüzhelyek,
berakott sparheltekhez ajtók, sU·
tök, rámák, vaskemeneeajt6k fl

legegvszel'übblól él leg-iobb I<ivilelig
cill<1ndófln I'élldcil'on. FUrdöszoba be·
rendezéseket swl<szerlien I<é>!-,!, hl\'il
é, sz,·reJ. Ki\llség'veléssel dijmentesen
szrJlg·ál. Minden Ihil" i<észilell l11unl~á"
éri jotállásl ",mnl. Kedvező fizetési
feltételek,

NélPontn frisslJllrizer. virslIi, I<rill<kói,
slélfélliÍdé és ~gyéb hi<legfelvágott<11<
IWlJhalól< Megyesfalvi Imre henles
és Illészárosnál Gyoll1cin l(osslllh Ln
ios IICCCl.

Ráküci-ul 643. számu C<;clPÓ l(j)](1s"
féle ház,zs C5Qpii:il<erH l~d() n~~gy'"

szüg'Öl föld ill'c)lu1l'OIl eladó. Fl'lel\czni
lel1et Papp Zsi'.!II,olldné J~;:I:,il'i,"1644

számu hÓUlllfÍl.

Egy Ugyes fiu tanulónak felvé·
tetik KŐHLERMIHALY férfi-szabó
nál Gyomn. Horthy Miklós-Ilt 912
szcim <11illl.

LEM!FIGY

Oépraktárullkat
felej,tse Inegtekinteni!!!

alló!

A GYOMAI
"HANGYA" SZÖVETKEZETN ÉL
a legjutányosabb áron szerezhetők be:

Külföldi lópokrócok és egyéb takarók,
Amerikai traktor és gépolajok,
Poroszszén és tüzifa,

,'. ,

Gazdasági' .kötélárukból óriási választék
és olcsó árak,

Műtragya (szuperfoszfát) és Porzol bár
mily mennyiségben kapható,

Konkolyozó gép használatra kiadó.

özv. Fazekas Zsigmondné tul.ll
donál képez,; iisszes ing-oscigok (1

fennl nevezel I hiÍznál 1926. szept. B-áo
c1élelött 9 órai<OJ', önkéntes ál'Vel'ésell
clfog-nill; ild<1lni.

Papp Vazul "'CSkilVélS. Iws7.nált bn
lor és f~lllk.!r\.·~hedö. Gyoma, IÓ\Hli ?\ L
(DohiÍny) -lIC~,l ~1K. tllclnlia il n,wy
él'demli közönsé;mel, 110gy nálla il Ieg-~

iutányosélbb cirbun lehel IWllni susz
fer, szabó 'és ntii \'(]rrógcpek~l, zongt) ...
rel, g-ré'ltnoron és Ilegedli, szltcsk('lvl'Igö.
darcilók, "ffY szobélb 'Ii bulor, sui,I''>!,
l-!yernh.:l\i·~~rY, Illitzsál(, hinlóféden:-I<. (lj ..

lok ilbl"I",!;, I;eriiszcrszcimok, lliggc'i
és nSlt<1iilámpák legnélgyobb viÍlnsl
léi,b<1n, I<is j{ézii<oesi, I'uglltlyos V<1S~

áBY, I"ivér iárgiÍny, sparhelt, kályhil,
",szlel'gilll flig'gönylnrló, c1róll;erités
bármilyen mérerben. Az clildoll árul<
értéke gabonábilll is fizclbeló.lIR'y~nij

\"(?$Z mindenf":!e ÖCS1W"d5C1I, !"e7.el, öl ..
11101, cioket. töröli gépekd, hilszn~ve'

Iletlen l'iÍ(1i6j'<1t, rongyot, cs011l01, su·
baclarnl,ol c's bármilyen iivegekel.
I(ÖllllYli l:éI lov", slrcifl{ocsijcin min·
c!enncmli kisebb Fllvilrol",1 oics", dij
sZélbils mellell l'áJl,,!.

Egy ügyes fiut felvesz a GYOMAlUJSÁG, AZ EST,
MAGYARORSZÁG, PESTI NAPLÓ árusitására Bleier

Manó lapárusHó. Fizetés 20 százalék.
Jelentkezni lehet azonnal a"HUNGÁRIA" nyomdában.

•
••••:==========.

I
: ne
•1...==========...1

Halotti búcsúzlatók

PUBLIKÁCIÓ.

1~~llziIlJllolorrill va!() f(wllgtJ~1 il leg ...
j11lilll\,osnbb árolJ \'~gez Hercl~' ferell':::
l(ossLlI h LiljOS ueeil 69[-;.

A I\CrQ~41 és 1<1111'-1 lICl:il sflrkún
Icvő hojz sl~Il<l(ll;élböl ,'I~dó. l: ile
kellli lehel ÜZI'. CSdl"j. Gilborn,'n(d
Rtd';'l, ',_i ll~Cl1 G-I4 szcim alaH.

A li lIng'-arin I1vomua il pélltC'ld
l1<1pok"<1 egI' n~pszcimosl keres.

Egy szoba, konyha mellékhelyi
ségekkel siirg·ösen keresleld<. Om
lilDLlLlk kimlóhil'iltillt,biln.

Ehrmann Adolf iilletébcn zománc·
edények, porcellán és livegáruk
6tl<111 o n"gy vcilnsztékll~n, JeszülJiloll
ár1lld)"n szerezhetők be. Szódavizet
megrendelésre házhoz sZiillit. Alkalmi
célokra edényeket kölcsön ad.

N,')gy fiil'döl;áclill 40(l.OOO \wl'Onác'rt
I,észil I(ohn ('I'ulil báclog-os Gyom,ín.
Ilurlhy Mildós-ul 1100. szám al~". 
tlv,:dl,,1 és pontosnl1 eszl,özöl lIlinden
Féle éplilel lIlunl{6(, ugys7.inlén javil:'
sokat.

BOHN M. és TARSAI békésesilb~i

gözlégl<1gyáránai< 11Ornyoll cserép
gyál'lmánY<1in<1k bakél/il Gl'omán
GROSZ ZOLTAN fakereskedö Vil
suli lelepén, Endl'ödön il fillelel,i?l1 .
1:laclás gyári cirbM kedvezö fizetési
feltételek mellett a cég gyomni és
endrődi irodájciban.

kinyomatását, 1:!léses kivitelben,
olcsón, gy<)rsan és pontosan készit

"HUNGARIA"
könyvnyomdai múintézet

GYOMÁN.

Minden, a GYOMAI UJSAG·ban
közölt publikáció a község házán
ls Kihirdettetik annyiszor, ahány.
szor a publikáci6 közöltetik.

Butorok. Tele simu és lömör hálok,
ebédlől;, restell blllorol{, dió, eller és
biikkf<1 Idhuzos ebédlő ilszlnlol" nw·
ekm biíkkfn é, hiljliloll székek cillnn
tM~Hl rakIJr\,1l V\l11lldk V(llöy Gtíbor
IJjolol'eröre: bCl'cll<kz..,!t uSZh110s ipi:lr",

lekp~lI Gyomán; I<ossulh LiljO!-' L1CC~l

7,)7 szilm. Ugyanott épUletasztalos
munkák jutányos áron megrendel,
hetök.

FELHIVAs!
A GYOMAI uJsAa kaphat6 GYO

MÁN: Bleler Man6 lapárusit6nál,
rikkancsánáll aKultura könyvke·
reskedés, Szilágyi István, Katona
Gyula, S/pos Sándor, a Hangya és
Schwarcz Ferencz E.ndrődi-uti, a
Fogyasztási Szövetkezet Berényi
uti, Honti Antal Selyem.uccai Uzle·
tében, ENORÖOŐN pedig Tandler
Hrabovszky, a mellette levő tratik.

.Sztanyik, Kereskedelmi R·T., Fi
scher Uzletében ás Balog vendég
lőjében.

MegrendelhetlS Blelet Manó lap·
árusit6nál, aki hirdetéseket is fcl·
vesz.

BÁCSV ÉS TÁRSAI ANKHÁZAGYOMA
(Érdekközösségben a Békéscsabai Takarékpénztár EgyesUlettel, Békéscsaba.)

Folyo' S.-t Földbirtok~kra a teljes összeg kifizetése mellett 50,000.000 koronától felfelé
bármely osszegig 35 éves tőkekamattörlesztéses jelzálog kölcsönöket. Váltó

kölcsönöket nyujt igen előnyös kamattal. - TÖKÉKET MAGAS KAMAT MELLETT KAMATOzAsRA
ELFOGAD. - Bővebb felvilágositás nyerhető a BANK helyiségében, vagy Dr. CHRISTIÁN KÁLMAN'

ügyvédnél a bank ügyészénél.



6 oldal. GYOMAI UJSÁG t926. szeptember 5.

I ' · AI d' , I t ' gyomai cég mal mai ban ésvanYI a ar es s van terménykereskedésében
mindenkor a nagyközönség legjobb, leggyorsubb és legelőzékenyebb kiszollgólós6t
tartja kötelességének. - Mielőtt gabona termését értéke~i,i keressen rel bennUnket.

f) E R A 1< T Á R O Z Á S T D l JNl E N T E S E N E L F O G A D U N K.,
1. ~.4.4.' -......~ ... 44 •••••• .. fi ... •• • • • •• •

m~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A TISZAVIDÉKI HENGERMALOM
ÉS TÁRHÁZ R.-T.

buzáért mindenkor a legmagasabb napiárat fizeti,
buzát beraktározásra minden mennyiségben dij·
talanul átvesz és buzát (beraktározottból is)
bá~mikor. az~nnal b e c s e r e' I
szep és JÓ hsztre •
ARPAT és TENGERIT megdará., illetve friss darával
azonnal becserél. - Városi buza bevásárfóhelye:

BACSY ts TARSAI BANK cégnél van.

Városi liszt elárusitóhelyen: Gyomai Nagy Aruház,
Klein Vimos R.-T. üzletében mindenfajta őrleméy

bármilyen mennyls~gben k a p h a t o'
a legolcsóbb napláron •

~~~~~~~~~~~m
. • __ .c _ft ..~

KI-SS Ja'nos kárpi,tos-dlszitö
, és kocsWényező

G y o M A, Horthy Miklós-ut 1238 szám.
(volt Gazdasági Takarékpénztár ház.)

Állandóan rakláron tarlok és rendelésre készitek :
.hen~sereket, dlvcinyoka.t. rugAnyos
c1gybeté-teket, JDAdrac:okat, szalon...
garuUurcikat, foteleket, ugyszintén mind
ezeknek javitását és áthuzását a legizlésesebb ki·
vitelben, valamint függönyök, sziorok ~"

rolettAk késiilését és felhelyezését szakszerüen
és szolid áron vállalom.

ElsőrendU kocsifényezésl és kocsi belső kárpitozá-
sát II legszebben készitem.

lj
, Ezulon is kérem a Gyoma és Endrőd község

nagyérdemU közönségének szives pártfogását,

Két Ugyes fiu tanulónak felvétetik.
u.~ uv. • ,....u.u.......,~

Eladó

....... Q

Va.ut uccán 4 szoba. elö
szoba, cselédszoba konyh.
é. kamráb61 álló tégla épUlet
tOzfallal e szomuéd' házhoz
épitve. - Elad6 vagy bérbe
ad6 2 kat. hold kert a rév
laposon községtöl10 percre.
Esetleg kisebb parcelékban
is. Tovébbá egy kltUnö zon
gora, 2 vasklilyha, egy viz-

hordó lajt.

B5vebbeta Máday patlkábion.

SzC'...k",u:'I.ért é. kiad4d:d
'",I.,.l8••

WAGNER MARTON,

(.apld"d6.

"H U N G A R I Ali
k6nyvnyolndai Dlaint~zet•

,. ..

!1111~1I1!!_II~!hl~~~~m!I~!!!llllmnU!!~IId,!!IIH!I!IIII~
~~. $~
E~ End,öd közaégt51 flll é~

~E óra jár6snylra traktorral ~~
~. felszántott ?g
g~ fEI: 20 kat. hold ~i
=~ őszi és tavaszi "s;

I~ vetés a16 fetuböl ~i
~~ kiadó. ~~

~~ Értekezni lehet Békés· ~~
~~ csabán, UJkigYó8i UCC3 ~~
~~ 13 nám alatt. ~
ai 5=

lillijwlliÜÜII"i1UlihPlliiliMliiiiilliiiiiJliiIKlliiiiilliilP;j
Egy jó házból való,
IV. polgárit végzett

ÜGYES FlO

TANULÚNAK
felvéfetik a

"HUNGÁRIA"
könyvnyomdában

GYOMAN.

SEBESSY JANOS péknél
egy jó karban levél

, ÜVEGAJTÓ
tokkal egyUtt eladó.

Hirdessen
I,apunkban.

..... .,.. •••••:It.~~

A Gbjoma-Endrődi

Hitelszövetkezet

a
Gyomai Takarék·
pénztár házában.

Nagytőzsde
szeptembertől

..... «., •••• V e A « nv.

II Figyelem II

6rtesltl gyomai 6s endrödl tagjait,
hogy a növetkezetl Uzletrészek
penga 6rtékben éUapltattak meg.
Mivel pedig • r6gi Uzletrészre
beflzetve lévö összeg nem éri el
II pengö értékben megsz.bott Uz
latr6sz érték6t egy kis ráfizetést
kell minden tagnak teljesiteni.
KérjUk tehét tagjainkat. hogy e
r'flzetést minél elObb teljesiteni

szlveskedJenek.

Igazgatóság.

r ..........~·· .................,
I MŰTRÁGYA I
i
i 18 százalékos szuperfoszfát. I

kedvezö fizetési feltételek
i meUett, waggon-tételekben I
! gyéri érban,

j Wagner Márton Fiai i
i fakereskedöknél I
! Gyomén és Mez6berénybenI beszerezhetö. J
L

Arak és feltételek ugyanott
megtudhat6k.

......~~....................
...........................................................................
• •I Mindennemű nyomtatványokat izléses és szép kivitelben, iI olcsón, gyorsan és pontosan készit a I
· "H U N G Á R I AUI KÖNYVNYOMDAI MÚINTÉZET
: PETÖFI-TtR 2. G Y O M A. PETOFI-TtR 2.

i.....................................................••••••••••••••••••••
Nyomaiolt a ..HUNGÁRIA" könyvnyomdai múintézetben Gyomán, 196 - 1926,



I. évfolyam 4. szám. ÁRA 1000 KORONA. Gyoma, 1926. szep'temb(~r 12.

* POLITIKAI-, TÁR8ADALMI- ÉS KÖZGAZDASÁGI HETILA *
"H U N

Gya

EI fizetési ár egy ne yed vre 10.000 korona.
M 9/ lenlk rninden vIIsárnap reggel.

Felel15s szerkesztéS ~

WAGNER MÁRTON
8 kiadóhivatal vezet15Je.

A lap szel~emi és R)189i részét lIfet
~lIlnden me!iJkeru6s

"H U N (2 AR I fO könyvnyomda
eimére r.cUldendc5.

t.pzál'ta PEINTEK, déli 12 6r•.

vidéki tisztvislelők lakbére.

y.
Eg

ág lá

-.,. _---_ ""..- .

levente kö"tel'esek
felülvizsgálata.

A liliiJ" 'ar uí ág\lé II •

nap ág i~~I"1I riiJi<.J1J jur (JI}'iln

Itírhez. I11l2lv os/liJllal! (" rö'
Illd It, )L.. Oll az üh: s kö·
zöns gli J,. Annáillik bb
rdg- t1jlll< nl'.?g I '116i ol 1
f'iJllll<Jl. IJúVY ·1 lila,gl"] fő

~gyi(;, p~ldaEJd JJ

~I" r AJ pOl1ri
II jénei 'zül.

zlluh I~ l cdndl'il gr f·
IIÚll,.:1< I 1IIJur'J"'rlen ri Ile e

l.ld€s·~ \) a 1111ll} ról
ln m~~k, '/tünl .

i\ b ldl gull rÓ[ me
',; I kbe II il l! 'I nzeli1uz 
ulllllak l1iilrH.!r.::\(uLIct kin
\.:se\ '1"<::' k )n'\"1 ékéI, (:lm l.'
c'll. {j 'sz !ll1ug"(:lrj akaJ
Illarilban fuglaliu. z özv.'
gye milli III '.I/ó hitv s fl

Ilagy má~l1ö::;!I(JI{. a IléJZ 
fias nil:sylelkLi~ ,gl)(w nyull'l'
dO!\éú!J,J Il!r,?ll dnllCJk, h· gy
él ~ '(ini· .. ·rCI I a ·t\~lyi'.Íl, (,'
II I min len f 'ied,zlmi mű'

kincs'''! I ). 35 hall.
h Idill j binol<él\\ll _ y'in

ugy nC'ak II l m.z ti t\.1u
z ~Lll1lllak ajándékozfd.

fz a.1 C m'n)' i.íl1lfl?r,J~

a ma }'dr 11Iclurt!önro ::. _
IlIind\?/1 baréllj,dl1· k ;. hir
td6j;, tr III gyal' Ivd n : ny

<'tni al arásának.

foglalkozik ezzel a kérdés
sel. azonban nelTl kiván ál
talános revlziót végl'elwj
tani, banem csak egyes
községekben ejtik meg a
v izsgálatot.

A felülvizsgáláshoz ada
tokat a pénzügyi hatósá~

gok bocsManak rendelke
zésre. Gyoma köz~ég is,
l11inthoRY azóta igen sok
intézmény létesült itten, kér
ni fo ja az uj lakbérbeo 'z
t ál.

az iparo ok. il II l'e"l<
a zseli émoép.

C ·ollkd- 1a . Illl'OI' zág
lal'ó, éig nak 7 l sz z. r .ke

I a falvakban él. A f<llu él

név, a magyarság.a vagyo
hM a nunk, él gazda . ágllnl{, a

hiHink. a b Idu, bb jöven
d{jnk. !E:1.l át kell én:z.ni él

falu minderl lal<óiának, a
vc?z től Ilel; é~ j] veLeteltek •
nek egY(lI'ánt. mert 'sal, az
Ő Illel7('I~" chdt hamI nilw
ékotük ()djfl me.g il lehe/d:. é
gel a II<?rnz,di rol ujra VJló
Idt 'Ij cl "'hn.

lllill 'I

A lal<ásbérek reviziója I
rn r köz l egy lÍvtizede hll
zódik. Az 19()~. évi 27. tör
vénycikk értelmében ugya
nis tíz évenkint felül kell
vilsgállli a t,öztisztviselői

lakbér k üo-yéL Ez a '"evi
zió 19 8 ól( azol1ban el1l1a
mdt ésmo ttárgyalnak róla.

A köz égekben azóta
na yeltolódás I{ következ
Iel, be [J lal,bér össze ében.

A pénzü Yll1iniszt'c?l' le
gutóbb ki is jelentett'. hogy

Irt : dr. vitéz Nagy Iv;1n.

V etők

veze et e

A "nadrd O " 1c:1Ilberek
nek sok lielylitl minth n 11,1

adnál, m g a r~ en l ii.]rl
li zt ~I let. J gyl. "/. 1<11 ilol,
papul. ö zhaju Öl' g pol

á1'0 l, Illég c.'ak III ·sii
gIlIiI" de il fiulUlcJbb" knc k
IIcml ivc nkuzil, rwir I ··;:,zö
né l" a l alJI ja. Milllln
C ak tartani. félni I\ldlelle
túJuk ~~ lm-gh" ragll\ló
ziv"l?l gonuollli r iLII, mert

muni<é:H, köl ele. :ségklie i·
t .st, me tdrtóL/cltJsI. józan
életet hirddnd . III1.'1' t l(jrőu
nl.'k v IiI". ~l rl,ll 0!\\;.1 ~I

föld népol""I, ii_ -'I? baja,
gondja.

PecJi~ hát il falvak llaRY
triá za. kil g·ondozzúk
JeikéI. Idnliívelik agyát ~S

tudását, l'irődl1rl,g zdasági
hajaikkal, csal, h.:H<it ér
demeinek él f"ldel művelő

I?lI1bl?rektl"";J. Mert hisz néz
zi.ink cs k kÖl'ül 1.'. y-e JY
falub.m: uj telllplulll, uj
i '1{Ola, kulturház. gazJ<J1 Öl'.
hű .. öl, ernl 'ke, műldv ló
zinház. n 'pl öny tár n in

den Illi II III s bbe 17 'zi a
lelket, g zdagab . ilZ Imét.
szebbé <J faluI, mind 611liik
a jeg zö/öl, paptúl. tanilótól
indul ki. ől, k zdem íllyezik.
hogy a azdalál"'adalom
anya:Ti ,egilsé év I zul.:in
va]ól'a is tudj k It ni,

És t szik ezl, mert a
szivük, a lelkük I<.~ngulö

. zerelettel 'r é~ lobo il

fajtájukérI. a hazj;lIIH~"1, a
ma var fökljiik népéér!.

ak il gazdilg, miivel1.
ö szetarló nemzetel, tudnak
megélni a l1ag·yvilágon;
minden kis falu e<.TY kis
or zág', melynel, Ille ,. van
a maga kis kormánya, a
maga hivafalai. a Illa 7él

tisztvi elöi. akik ;jZ egész
falu népé ri vannak é
d 19 znak ZOIl ip':II'-
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eformátus
iskolaszéki ülés.

AI. 'Imul! h~fl<'ll Iwdd n n IJ

nc\'clc:siink érdckéh~n való
r'1I11 ~ g-yLiI; I larft11t a rer.
'9yhciz i 'kolasz':kc él lag-oknak
nugy T JcklÓd'< . és bök: la
ná(~k(J7ct él Ic" zillt,

A gVLiIc.' I' í""lo abb tár,
Ilya i Iwláinknak t's lanítóink
lIéll- b c) -ztása voll. Répiis

ill i -"nia z ki elnök nagy
ollddlll ké zikll' eló az ügy

r \'vnalkoz; jc3vllSlilliJil, hogy
a " .dil Ic -d ZÓ IllgvQI\
fükcnl II kieiny gyernlQkckrl,/
'. mind 'II kk! 'it előnyös le·
~y 'Il éJ lanil,Js iigy.<Il -k, lvlig
eddig az volt a hdyzel, hogy

v,y lalliió 2·,')·4 l) -zláll'I laniI
va, a fanilc'Jsi idónek csak fe,
léf, harmadát va~y neg' dét
fordithaIfa g. gy osztóly nü
vendél einek Ii:mitdsÓra. mosl
ugy vitltozik a beoszlás, hogy
minu,'n fani/ónk gY~t'gy sz
feilYI kap s igy az cgész tillli·
lási idő alalt zavurfalanul fog
lalkozhéJtik növendék ivel.
hogy ddig is kiváló tani/óink
annál f<:inylöbb eredményekeI
lTIutassanal' fel s reformálus
elemi iskolbinknak növendékei
m..1g z bb er ,dményekkel gaz
dagodhassanak az ismeretek
b n,

Ez lermészetesen csak ugy
volt lehet 'eg"", hogy minI az
or"zág legtöbb r széb II van
fiukat ..1' leányokat együtt tani~

tunk,de lermliszel sen gOlll.lj(l
volt az Iskolaszéknek arra is,
hogya központi iskolában fel·
vállva és bcoszlva egy-egy la
nitónk meg a _zünetekb n is
vigyázzon feliigyeljen a
gyermllkekre.

Hogya kisebb gyermekC?k
köz [ hbrólkapják az iskolákal,
hórom I 6 osztály le z a köz
s 'g különböző pontjain, ug\'6
minI a agy t,.J\'ÖZÓ, Faragó
I cirolyné és a Küzp Illi isko'
lá an. - két másod oszlály le z;
a Varga -!Jál .~ Oláh István
féle iskolában, - a negyedik,
--Iödik, halodik oszlály fiu 's
leán~' nov'ndékei mind a Köz·
ponti fiu iskolában fognak ta
nulni.

Abuan 11 r Illénységben vall
ClZ iskolos7ék, hogy miután igy
állag 45 növend,~k iut egy-eg'
osztályban egy·el.!Y tanifónal<
u kez(! alá és minden iskolánk·
ban meglesz a gondos fclügye
ld. rdorl1láhl5 ,,[emi i koláink·
ball gy l'lI k ink a legszc:blJ
creclm.inyl r gják el 'mi.

mufalkL1zull irólcir ainal, való,
sciggal lTI __gr hcllltcik o I<:g,.,1:o'
rosahban \- 'II 1",11 _~,ii. iU 'k
lap z 'ri, . -1I0k llIiud Uarel\
vi 'zon\,ai. ~'L;nb":g~, mcg
c'1fTelül ludakOLud! )'. ho~y nli~

kC1I1 rckvirc:ilildtn lk CI lólünk?
- Ilohul cLJadl,J1d Abból III!Il1

, .cl 'I, l GtllllJolfam mill::'anludll!
- :>z~l1lukLJ 'l1Iosn/yu Iam, k(!
lL'lllmc.:l I 'inl,jlq: leg illt II 'Ill :

Urililll! IhJg\, kv d; lJ~'11 van
Ilak! !<lrdY valú:>d!ll" l11a~!\ Ir
nagyur. I,j 'dj,Ú pa -llui 'd I'in
>J,'II~ I s eJL ;-'lIiikllck nlclo!l 'Iz
szctI SZI!I' paripcík Í:>ldlluid
knl\' 'n - 'in 'I porll',íli 'i. ::; II jú

l11a~y lrc S lJortik 1((1 II Ut;" i, b o
r -ej -:s 'gyeb v 'lellu -~aillal<

k "I" ai. - kikc:nl !Il~IS!,

mini mClg"al t I:l,fl' z<i! ::>(2111

lJ~~zcl. s Ilin II allnyi 1011'

AllIIlitlllOl<, i.l111 'l1ykrl l'ilhClI!YIli.I
MagyCll' rszcil!(ol.

- ,'a~\, Idt a karl;lI' ilk ~I·

z I1lynlodci~il, '" III 'I! joizüt
n '\lclklll I dele,

Kner.

A békésmegyei
kisgazdák

nagygyülése.
A ék0sI1l gy j Kisgaz

dák E '\' _üicte f. il 5- Cn
tartotta els6 évj rendes
l ÖZ15yű!és a bt:késc::iabaj

isgazcla E n-klbcn ig'n
na y ~r eldödé . 111 Ileft ugy,
II y e vármegye le"több
li. "zs -éneli.l,iküldöttei r~ zI
v'tteJ, azon, r lelll!bb igt:11
kivállato~ is, hogy magyar
llel11Zeti ~letüllk erő's ge a
kis gazdák áll'lIl ló 'rdeli.·
l dés cl kisérj 'k ri~')/(?lel11·

lIpj LZ gy ~ülct működé 't
s lámaga 56k z,

z Ikal mlllal z 'ká 'S
Józ f az -k 'rdésl::kr I
::;z I It altalában, I Icmeh ~

az aLlózás é a jövl;d I nl
közölt cnáll' arcinytalélll'
~ágcJké'lt. Adatol'kal J,i'
mutatla. hogya ld gazda
jön?d Imének 2,2 száza'
Ic2ka ad ba IIIegy.

Gy máról Betári Antal
vett részi és az utadó
igazságos és arányos fel
ha zl1álását és a I< -izségc,·
]<CIl keresztülllaladó jár'
hatallan utak jókorban va'
]ó hl.'] , z~sét tette szóvá,

A lJagygyúlé táviratilag
iidú_)z~\ll~ él tllini:--zkrclllt']{
':> a földlllli\' I ;sü~lyi mi·
ni zt r uriJt.

A legmagbjarabb
torzképíró.

Az utolsó bölénbj.
lariJY Ákos k"t-miivJ 7

elnog-rariai ':1' el lúd 'sl!nek kij
r<';be legfokepp d nlél~ryar p. ~

ru:>zl forIOl.ik. lllillJ~n g'lInydjd
VelJ, Illi II d<.'1I j- úig..i\'al. 1(,J,l>i
II 'I .J l'ifra -zür, cifra bllllU,l,
ulöbbilldl ti ló f glalv,í'l <:I <ll.
l-ó hel '\:;I.

, Ólh'ilWl _<:Illlileli<: <? 'Y izll.'lI,
hog)' solid III 'g- L-Silllbölws Illc
f/Yilrt n 'nlléHutl ,'- n10::>1 llloJr
kiz[II'/ d 1l>l!,lluln Icl/IIeI 011 i _

501'- Z 'Ill )ullk ':k helf.} 1t"I,
vJIi Vd ,>orJjjn fulyl il lJ, -L~I'

II Il~': ilZ 'g-Vik i 'I 'I1\' )11 Id
jelent 'II ',hol< k 'I il clJ)' '1, II cl
m~~ kcrilhel.),

A szerie ment luc!akoztid,ísra
II III i - III ''''~7ir61 jüll .J hil',
hOQ'I' a 1ll1lg-yar Illuli _y ily II

- 'k 'v-:n\'<; killl puszlázil, I "
k; - nagykii,seg haliÍrában,

Az oU.Jni füjegyzó fia. ifj.
5zalhlllóry volf a f -lfcdt:7.ó és

z vállalja az Ül' ~ III gijrc'ild
I ',;,ei.

KL'zállt ncila fotografu sal a
sivó pIIsLIán. hogy / ·kapj':'k.
Olyan L lIuál. mini a i(llog·
ra fá I<.Í g~'p zel, a PUSL
liÍzö magyar nhíg- nem lil,
k'lt, noha n o!cl-allk IIcdik
c -zI -nd 'ki 1,'1 iJOSla s II '111 i 
i.í It k "'Ii/nek_ erre vcllo _zelIlIi
ta sal (sik bőrös na~n 1\lII
c:'> I voll f"I-7."(- Ire IZ exp ,'.
t1iciü s lilii": <l kula s kllcké
r,' 'Ikk. lIágYlilt : ,n l!adla
magál il milgyal': d« Illi lufi a
masill<J CI; cillt volna, min len·
.'11'011 ki akart fl.' ülkiidni.

\ 'gre mégi' cs k I klll'tcik
anr(lc (;o , jobi 1'(>1- ball" I. 1)1'0111

ball, alni kÖlül a f<.1nyképé z
-z koll pi 7.n109(I.:.-a miaU Iliabb
baj I e/eik z II. A j,)r~J ncm'
II 'e1ű n III a r jébe.: sZ;11I1 az
üreg lllc1gyarnak 12, mind~náron
il kcJrálllba k0r c1zkl:!defl, eleje
p...íriáho.c,

Nag - killok drcln lll': is b •
került halom k-:'pc - a hi·
zon vára IIIt I ö csil1lbokos Illa·
g '<lI:n<lk - cl Term' 7. fludu'
mányi h":lrny hascihjair , ICI'

rCt: - ko;, lIagy Iclki '\ t 1l\'i-lI Li
s..!g.2r

Garay Áko:> i:;lel1c3dla IllY
gyaros Olúvészclerő\ folyt a
szó a l\agcilbéln;5 nne!, kap·
CSeill cmlilt'lle fel Ágai, h gy a
mult század negyedik fekben
Londonban rendezett Grafikai
é:-; kal'l'ikalurai kiálliltíson ő is
ré-z! vclll lunl,ö lál1os, Klic,
HOll1icskó. GaraI' C:~ a F,orsl.em
)anku töbl> jek's piklorclnak
ercldeti riJjzclival, - amikor sze z

mély~s n kimeni ol >gll.!zni il

kiállifósl é. az iról, Idubjjball" •

Öszi ~a~~p ujdo
•• • •• Wi.Wi ......"' ..

Oóbéságok.
- Ugor

Első iriÍsomba
Olt kötötlern bogot,
Hol a z~k jllól I II
S7.~rke_ zlőról 7Ó \".t.

Dl! nem fuJlam ahail
Befl!jel.lli a SZÓI,
Me! a papir anYdg
flúlem kifo 'yoll.

De m si mdll elmlllldtl/II,
Hogy O kelllllo' hr'gy jéirl.
Milwr I!gy IicciJka,
AnY11\,u hiIziÍll~d hdll.

Ám Incglls mi«lüll
Lsnwg Ih'ki lógok
E 'Y kis jl'1 tanát"l'. al
SZÚV\? 'Il :;wl ,ilok,

Wagner !\Mrlnny uralll
t' rizkedicn 161 •
Ha mán 11Ip~7.nkl!::;zl<í

Leli eheif belól "

Im a kévéIllCsb,h!
F 'I h.lv;n .:sig-ázvd
Bek: konyökölők

l'vlust már 117. ircbb1l,

tvl 'I ha furlun-flll'l c.1Ik
L 'feiyelek eheil,
Mel!unja a sucl'-
S valamit kir 'leit.

uli sz 'rk,:s7Ió úri S
ElfullYi:l a rimkor
~ azf mnngya rólam hogy.
l'>olond ':Il: az Ug r.

De mán nun bélll III h<l
Azt mon~ya c' rölanl.
C 'ak I(;zt aL egy-k':t ,zót
Érfhetón elmongyam,

Met ha czclramenöll
Nem foro az elme,
A .:>lunal\ s a o:élnLlk
Nincs s.:'lllllli 1<1 rt e lnlll. ,

Millt p-:ldáu! itt val\
Jónás Kuroi komcllTI ,
I ilől nem féln -k ha
C>élba IpdölllC 1,illl,

Pedil! uzl hillcllI he ~JY
ruci (,;:i :I Tiill\,(lLIIi,
L: lám I f- zk d7
Ore~- zől,e r\!l'i.

Sleretleill von látni,
l-!ogy Orválh hd hOISV ló,
M I az.t mondják rúla.
Nem tuJ lóni IIlán O-
Dc mán ",hejt VlJn ni,
Megzavart uz us~zon\,

É rám kaiabál hog)',
N~ t~kerjck a szón,

Hogy a-zongya mell n III

1- ójllJfom mán ahajI,
Hol CI szerk 'tlu el
MegcsinálIam 11 zajt.

Pedig -:n nem zajgnk,
6k csinálnak ijjcl., , ,
Ugye lsviln lnílyu
Tudja jöj azt kijed?

Eecer fogadtunk vöt
Asszony tár a. ágb1l,
HoQ'Y ki meddig lud zót
Fójtani magába.

Feleségltm ahajt
t per<:zlg hallgatofl.

-Ietemnel, boldoS-
Öt pereze csak eL vöt.

igy ol 'gzavami....
Ki látof! mán ijiet"
Nem es fójtalolll met
Kifogyotl az ihlet.
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Vissza az ősi

magyar tánchoz !
A I11LlgyarsdlZlI<lk h[lrnll1

'\Jyc:di"d<.lll(. :ieljill,):; sz 'lkll1i al
kol,; d v611: (I nl' -11',', Z<.'n~k IÍ

lali 'Cl, tI IllZnlt.c'lkii/i kulllll'o
SO!'Vdst.k> h.lldS" dIdI! l '~;illkább
a till1cllnk Vc II kil..:l'c (l pusz
tulils vc -7. <l·11I ÓII(!k, Peúig
kevés leInl' viln il világl l l1, mell"
a Illi iV\! -zi rilmu:l1ilk fo cicIIleii:
c]Z egI' 'gd tis ':6ii<)zalo 'silg',d
nil' hmllJ' ,ni.'l b,l!l nlld<llllcí be,
mini ct lIliJnlc

lid 11\(\ IllZn,'zül1k ,;~y ieillc,
ter nliJc a sok id gcn lehelel

kn l:\nc\'ez 'sii lönl'llk nl 'lIeti
Ij111l11: ngy,lll <.Íf'llii~1. dt: a
nhli ,:s,lI'cliIS L' Jk el\:l.klisc.'géből

-: l.':pi,2g'c:b61 kiv Ik(l.dd>?11
ki\'UII,ll,l ,l l11arr\,c1r ősi liílll'nuk,
t Iii i'li1n"pi ,111<<1llllakkor sZiVCSl}ll

l: jI [I'o'an lJiisl.k.!lk\,:dlink az
etp<;lnkl(,1 ,jn" költ dh,: nlc1gyar

hélll. al~koi' ne n:sk:liük OSI
I: IlI.'llnketl -C1I1 L'I'>td..:ti fOl'lnciiuk
iJa'llJyakorolni. N m s 7 ükséQ'"s
bizonyiidlli. hngv e nelllzeli
lánc helvc: _ gYdkOJ'liJ d il 11,,'111

z'li 01'1.":5. iinllldat é:, iellem
III 'gel'ö"ii': ;1"' sLulg,il. A
r Itl-züvds":í,:', III >1\1 LI 111,lg'Ydl"
II~p k ,r1.'I\'viijl1ának Illegne
Illl! ,.; ifli;,'; I I L' il f.lji sajiÍto:3:>agok
III 'rbeesü/l.'.,-:,'rt is ti llg'o;,;ik,
Ilag'yobbs:'clb<,tsu Illnzgallllill
illLiilo/t a III dJ;Y il r ősi láll'
"J',dcli vis"zaállitása <irdekében,

,:s:lI'dj on kivid Ilk'b! k": I
! ille <!l ill,-oli élz OI"SZt~gb,ln: a
v>rbunl<os és él k,illili kcdlii:3,
í- '",k 'l nem ~,zab ct eng'edni,
IiPp.\' k!je' 'Il felecl ;"b.: III"n·

kllek. l'\ivdl1aios vulnu fel"
lliiil,llli -'Jeink ':llyik i(>llcg/.d:s
LIJ1('ól: a süv,"~e:; t{mcol. IllÍnt
r","Q'i Illal:ll'ar 1<'lIlckül"'l1lcgcssé
;;d, A jJalol<i' I":m('ol. m.:Jy
lI~yan Illlig- M)I'!'il k~rlilll'l!;Y'1 l>
iill1_'I'c'11' >lnk':l1. d,' iJegel1
1:li1cnli::~,f reld'o! .'ilvtÍliuL!i1lull.
lulri(JII I'old(ltl alilkiJdll. 'rnlt>ii
1"I'Illi1jc1ban II II ujra divatba
ho',ni. A kl'il'l1li]g'yad Invflbbr'd
i - :,;züks~g -,-; volm1 felllaJ'fani,

111 i'1 I lllutcJtus csoport Idncol.

Az autó és a ló.
1as.'u Inll iu/á" al Ilalad a

k';l "eik0. Islvim oátycink ül,,·
In<s hölogdéissal veri a SZUd

nY<'I,wlás miivclci ;t llOlZÓ. Eg\,
5Z>trr) illi"', tlilk(jl~s ria:;ztjcl fli'1
beil\·ánkal. Ilólrel 11;7. ' Illik r
III '~[álj<1 Ini>!l'öilc erk",!.,., ilU

tol, me!r 'ntja a gyepl6t, vég-ig
:>ullinl d pli'jI'ókon, r,jvitielJbrt:
l' ll:lj a Leírat i1,ífra - há/I"a
jJi.,ltlnl(Hli, h !fl' j011 c 11tH al cll.
,1LIIó? blv,ill ölYdnkllak él tü
relm tI ns 'gIC. iJeg '::n~gc milli
ha <l l,lyeplu Zdl'On 'JlvC'zC'lód·
Ilik <1 p"jk6l<1'a, Inir", az a
'zöm tef:! od,l '1I,,,zik, "miJer
's I vak c al ugy cik:rázllak az

izgalomlÓI.

I:z mé" a jobbik c, ct, mert
az elÖL') 1I1dól jobl)elll dlljo a
ló, mini il szembe jüv0t.

A Si:Clllbc jövő autónál az
id gcs:ég szinten hllliÍlI, kij·
IÖI ösen. Ilii valaki III1.\:' leugJik
a k. 'il'01 Js 7.1lulÓian fogja a
lo\'al.

A kiilldlllasunk<ll az It.?p 'zi.
ho~, \' al. dulól d I \'Jkildk Illeg
kell st. klll. L:7t é1 Illq)szokiJsl
1< II LllJY ililézniillk, hu~1' él L.

leiJetólcg sNr"'lh'~ctleilseg

nélkül illrilinj~k,

Az au!l,vcL~IÜlll'k 0I1l1vival
iolJiJ ct h>tlyzele, hogy az (j p jkó
nem oldedi aL órok rel' igy",~

k zll'.k, 11<Jlll', dön::, Benne
j>loIyell (ll'n~i c'IllLJCI'j érzés.
ho"y a 1110101' nlüküdés"hól
tá ll1.:Jd I zaj! a I"hel is 'gis'
lelolllpilsa s hi:: kell, <Ikár
Lillils{l l.. q;";S ZI: II ,l Inuloll
cSlCI1e8 k esH '-11'111 rClJd\1Sl}n
IllC:); b szokt,lk ICln.i, S.:ni(iJi<!k
selll s/abdd (Ilyan "iirg'(}~; doJ
g'ilnak lenni, Ilt';,f\, t:~y >:'zeren-
':sdlellSé!:ld a v,,,,",, I:oz '15::wl
megakdL1álvoZlli ki"klessJ~I.'

lll, VOIIId,
A kocsbll<lk l's 'IL ,"liú \',~

I.l?tLill'k fOlll"" ki>l!'i ''':~li'>

:?Vl1'lcist lán:rJg'dllli.
A kUl'sis 111,011 Ilyil al, <1Iil0

Ilelk, ho~y (J k,,::,k °ny IIIJillkllil
elözni ," IÚlli ludjnll. A ;1Ull)
vczdú "7zcl ó~l.c!11L)('n dZ iil'düs
IÓVd: bailc)du kUl" isi :>egibe
.:íj a vc:,;úlyell.

0"101'1 soll<l"em iJl. clLlló (l·
ilaiadcisd tll'll II'lSZlléÍljUllk,lhl
llem h,l dli'd l'l!( 'l'iillIdelklliil
S7 iikség \',111, Illil1di~' ili alltu~

val .. Zl'm!JclI 'Ig'{l'kncic' lov ,l t
i'ls:;ük Ilh:,( Lqrllc:ly,'s':!'iJ. lIa
,):;t(ll' nélkül :;zold(1!juk cl I Wl1·

inkal az alJl(dlo"

Istentisz~dd:ek A l'd. t'nl-
plollllJiln sz ptcnillcl' 1'2-én
d. 12, íjl ("I'ul;or Jlréclil:,:iI
I 'alotd'-; Islvelll rel. hitoklatú
lelk~!';", A,' jgO<;liJi e\',IlI'

g<!liklls lellll,lomban ri <i i<:1 ,-.tt
9 órak l' ll"; II! i IIv\?ll'\l Jskn:
ili 'Llclcld 141'1, '-eil",r Enie
lelkl2s;~. A n:J111. k,liII. 1clllJllolll'
hrln regl;'e\ '"lI,ll<orhicllibzlckl
G: Vil II g' 'lium lll. o var" Ldll,ll,
liJrfia Csrrnal' Ci'-'7.a IJI-t lJ "í II t):;,

D, ü, 3. órdl<or IYI:lllia,

Tanári Mnevezés, A villltlb
<és kii70klat;, ü~!yillliniszter lll"
l{rolllPaszky Irén t? Nika
Jót. et' oki 'v"ks pcdS 'ri iskolai
lan8rokal a íJ\,onlt1i áJlilmi
polgári iskolához newzte ki.

Tanév kezdete. A ~ilzd <.i
iii L'métló iskolában a laniliis
szqJkln!.Jcr 16 - iÍn, rég-g'el 8
órakor kICz.dó,lik. .:zl,ílyok
sorrencJje: héffőn I. lill~oszlály.

kedden ll. fiu oszlcil\,. SZlT
dcín lll. fiLlzoszllill', ,-,sül(ir
lököll I. I,-,ány, p<élltcken II. le
ány é" szombaton a III. Jl<:áll\
oszialI' jön iskoldba. AZ "ddilJ
j,e nelll il'I gycrmekekej r. hú
15z ':n ('zlird8n) fellélll'lIi'd b
kell iratni.

Kántol' beiktatás, A gyomai
I'. I 'llh, '>lyh,i,-: lljOlll1<lll nl'-'>1
vdldszl II k<inlOl'iélnilójái lvk1
hilL'''V Iilnusl, 1'. h,,> D-én ünne
p 'Iycs hivalElIi ·'t~kLi !"ICV 'sscl
a 1L'llIl"mbilll iklililu tilljsábCJ
az e \,iJi'Jzkö;-s'>~J pl\!b,~nl)"tl:

.., ernay (J~za,

Figydme'detés a SZt/tök
nek. A rd, l'il~nli isk I<'d,
lönl ,liill'll' !'igy 'In](:,~kli él I n

külc:k" lJV'I'II1"i"j, sZli!,il"
hoi'l'Y tekilllelll.'! a lilllkünl'\'ck
veli i :~laitÍ Ta. a IJnLllók csak
az l) 'ziálylflnill. ul'ak iniez:
kedL'd ,) uflín \'d 'cirolkd, lllC!!

a lanki,JlIyv\.ókct.

Gyomán a jöv- és vagyonadó
kivetése befejezést nyel't.
\ z clllluli h,'1\1lli L'un lJdil.(;j·
IcicIt. "'l'YS.!gcS~ll k,u.:ii ki.' z
ad,',I,ban 5G.';Oó aralll' koroll.:J
1""',~lllLlllkáLhlrl fiS,l'9ö,OOll papir
kor'.•n,l. ,'I;,llj(,I>CJn 2,37:';,000
I!tlpir I< Ol'OlI él.

Aki mIltrágya szükségletét még
nem szerezte be. igyekezz"ik azt
Wagner Márton Fiainál Gyomán
sUrgélsen előjegyeztetni.

Az ősz csodát f<iilüilüs
i.!':)kIl'dS Ilrillkodik peir év óta
az eg'ész kUlllilK·lIsell. A iav ..sz
sl)kcí késell. il!helkle dermeteg
voll, él II ill' hid~g' és erős.

k '\'~s m 'oly t, k \'\tS ri]~yogú

nap~;ug'M<11 hozoit. Most nwg
dZ Üsl. is oly kii!ül1ös, mint·
ha a júliusi ki'Ínikula cltolódoll
vulna it,) PÓI' h~liel. Az oq;rol1a
és alnwfák ujb()1 virálJzanak,
qlYcs bokrok, fák valóságos
laviIszi j ompábclIl klJ~r~c1nck.

I~Ia:'Í lava .. " élZ ösl)ell.
Ivfinflla on ~'Id él krnl~s7d is
iállélwt lí.we v.:IÜnJc

Latinnyefvü tanfolyam.
A ~y(lll1ili ,ill. jJolgc:il"i hkol.'lvill
k<.lpcs, "al Sdn I,'llin ny"lvü lall
folYdlll l':lesiilf a tanév kcnle
tI?\' l. ho~y Mok él tcll1111ók.
akik a pOlgdl'j U\Olai tanulm'l
II \"likdl b feil~/Iék. minden ne
h,:;:·;;g nélkiil b.. il',llkozliassa
nak a ~illl;1éliilllll l'elsöbl OS7

Ijly,~ilJa. r :lvilcJ sildst a púl·
iJcil',J1,j '(,knél nyujtanak,

Pasteur intézet munkája.
A budilpesli PaSTeur illtézetbcn
az linult évben összese" 4220
e~;ry\2nt kezeltel aveszellség
ellen, A milrcísok legnagyobb
I'észe a kllty,Jlöl credt, cle te
kinlélyes azok száma is. aki
k .f a v",szetl macska nldrf meg.

A gyomai fötér rendezése,
A köz ,,'~ a Illult évben meg
kezde li' ulea építC'i nlLlnkála
lokat ez évben is foly/alja
gyors iramban. Jelenleg a fö
tér l'l?ndel.eS<2 van somn, A
szép IéI' 'gi.Ísz íerjedclllleben
kövc'zve lesz, kéi oldali pedig
széles helonjárda szegélYl<:zi.
FlJlYClInatban van a községhc:í
za kiil:;ő és helső j,larozcisa
is, Millclke.llónek költsége kö
zel félmilliárdol tesz ki.

Kevés lesz a bori A SZO,

kallan időjárás. a sok eső nagy
károkai okozott a szőlc5lel'lm's~

llcn. A termé, zet ez esctben
gyc5zedelin~ 'kedefl a tudomány
felelt; a gondos g'azda épen
olyan rosszul iál", mini a 1',,:;1.
I.ICI"I cl "ok I:'s0 I.:m Isla II lldgy
kiillsc',1'tJltl cs r[mlJbáSgal
b perrnclczl'lI sl.ülől Js a

vÜri,s I'ejJvel
clk:pte al. lCgés, szólútllk"'l.
i"orkl'mJs lIagyon kcvés I",sz.
lI~rY IEJlszik, Iwgy iiröme lesz
clIlllak a g'dzd,'ulak, akinek még
,l tavalyi bor is a pinl.'c'j':ben van.

Tanulmányut Németország
ba. A Faluszöv«lséS/' «I. év
üsn'n 15 Il<ljJOS lanulmúnYlllat
1\':l1dez Némelol"széÍgb,1. Jclcnl
k"zcisi IltlldriC\(i sz"pt. 15-ike.
Az összes költség'd, 5 Illilliu
kOI'<lnál Ics,~nek ki, Induld~;j

iú'ponl ()kt61)l~r 1,ik".
Megjdentek a pengős

bélyegek. A pl'llg,jérl<!kii
pt'dabély '~'I:k )d)Lül ma mes;?'
jelent"k al. l, 2 li' 5 pengüs
I >vélbely 'g' k, Az uj belyegt'ket
'2 hJ Iii,[ 10 sL.lJzalékos fejtir
mellcit tíl"u,;ifjcík L'S csak e hó
15-j61 :tczdvl.' kl.'l'l'dnck ,11taláno'
forgalomba.

Elemi iskolai könyvekről.

l.:'ellJivjuk sajM ;1" Ic:kiikl>en a
szüleik ,t, hogyadúig semmiféle

i'l" köv nyvet ne szerezzenek
miR a félnHás Ilem k.zzdödik.
mikor is a lanHó urllk klizöfni
fogják a gyennc.:k >kk<.:l :s C1/.

érdeklődő sziilükkel, hOllY
milyen télnkönyve!«?t kell be
szerezni.

Január dőH nem kerül
forgalomba a pengő, A 10
é<i ~O rill"rcs plinzek már
elkészültek. mig az egypengö.
s"ke:1 <::><1k mosl készifilc A
pCnftu pénzeket semmi körül
menyek között "em bocsdjljilk
ki jövü év január l-e lilolt.

VagyonváHs:ígi buza ára.
A rnez';~dzdClsági ingatlanok
vagyonvállsi.\g'a fejében fizeten
dó buza árát él lll, kir. pénz
üp-ymini zi r 1(~6, szej)fember
hriniJT)ra ,')f)O,OOO koronában
állapilotta ITI g'.

Körösladány községben a
legközelebb országosvásár.
szeptember 15· él1 lesz meg
iarfva, Kirakodó s tíllafvástír
egy Ilapos. Az állafvásárra
serléseket nem tehet felhajtani.

Menyien utaznak az or
szágban. A MÁV. igazgalósági
közreadia a vasuli forgalom
tl'teleii. Ezekből azt látjuk,
hogy jul!us elejriig egy
l:sziendű alaH 7 és fél millió
volt oZ ulasok száma. A szál
lHat! círuk sulya másfél millió
lonl1'1. A bevJtel kÖlel 300
milliárd korona, Ez él forgalom
a békebeli Nilgymagyarország
forgalmának körülbelül 50
százalékát teszi.
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dó 2 kat. hold kert a rev
1211'0:00 községi ·110 rere.
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*' POLITIKAI-, TÁRSADALMI- ÉS KÖZGAZDASÁGI HETILAP *
Szerkeszt6ség és k,adóhlvatal

"H U N G AR I AU könyvnyomda
G y o m a, Pet6fl-t'r 2,

EI6flzetésl ár egy negyedévre 10.000 korona,
Megjelenik minden vasárnap re9gel.

Felel6s szerkesztlS :

WAGNER MARTON
a kiad6hlvatal vezetOJe.

A lap szellemi és anyagi részét iIIet6
minden megkeresés

"H U N G AR I A" könyvnyomda
eimére kUldendö,

Lapzárta P É N T E K, déli 12 óra,

.......-=V ••*"'~.... ft.,.",". ••

SZC'I.·cnuétl~niil j.:'ÍJ.·t a.z eg-yik ....entö.

A kitüntetett
gyomai iparos.

Levente
sportverseny.

Békésvármegye T örwnyható
sági Testnevel ·si Bizottsága a
vármegye össz.es levente e,gye
süle/einek bevonásával f, hó
19-én vasárnap levente sport
versenyt rend",z Békéscsabán.

Az. ünnepély fővédnöke dr,
(ózsef ferenc kir. herceg,
Műsor: 1. Felvonulás. 2.

.5zdbéldgyak lI·laf. <3, Atlelikai
gYilkorlatok, 4. Gul6k. 5. Díj·
kiosztás. 6, Elv nulá-.

A vel'~enyen I" zl\'1:5L agyo.
mai levenie egyesüicI is, Pl'Lib
livszl y tanác - aleLfede_, va,
Iamin! Nyisd r Pélcl' elnök
\'ez . té \' I.

Me",emlékezlünl< Idpunkban,
arról a llIagils műv" 'zi szin,
vonal u ipari kiállilásl'ól, III ly
él f. hó 5 - 12·ike kÖLötti idő

ben Békéscsabán votl megtilrlva,
A vármegye majdnem min.

dl:'n számottevő községénl:'k
iparegy sülete voll képvis ' \ve,
Gyomi!ról is többen vetlek résLt,
izl0scsés~l'!éke mŰUurilbokkal.

Örömmel l', bü:zke "zi Hel
emll:'k~'Llink meg külonösen

Szabó Károly kocsi&yártó
mesterünkről, akinek gyö·
nyörű munkáit a bírálóbi.
zottság aranyéremmel Hín-

tette ki.

A kiállitást meg! "intette
Mayer Ján . nl. kirJöldmüvel í::;_

ügyiminiszler is. aki a gyomai
meslel' munkáját nagy megelé·

'ged) sel 'z mlélte ~s fJl'atuláll
neki.

A jelenlevő elók 'lős';gek k0,
Liilt ott volt a kerületünk kép.
viselóje dr, Zeők Anlal n<tm,
z<llgyülési képvis ,ló is, aki il lá
tottak fölött ugYilncsak öröm~

nek adott kifejezést, buzdítvaajó
hintevü lll' terI to\'ábbi mun#
l<ásságT<l. mely nemcsak őneki,

han m Gyoma köz ,;gnek is
b esül 'tére válik mindeni or.

halál okát, csupán a rettenló
koponya és mellc:;onl törések
figyelm 'ztdték a 'z \' nC::icJflen
szülőt, hr gy gázulds. taposás
ClZ ok. A vizsgáiéll nwg 'l1<lpi,
tolla, ho~n' él ló rugdo:-.;Ia
halii/r, clZ árlallan gy I'm k i.
Egészségügyi tcirJ\,oJ[ás iad.

ÖZV. Bakula Pálné fia,
aki épp. II a lüzolfójlarancs
nok hála előtt lo\'a.ivéll allotf. a
túzifecskcnd6 vonlatás<íhl lZ ki,
fO.,:t,l 10 ait s ő maga is cl

fe J(l:'ndóre t' Iülv'. véÍglalotl
CI tÚ7h\jz, A Teme/ó-ut egyik
hirlel n kanyarulatánál él \'<ig'
lató 10Vdk felborilollák a hi/i
t'eckendt kocsiját a rcjta ül(-)k
l, 'I eg'ylill. Lll 11Ilitzky Lajos
a~ztalos a l<arját türk, Bakula
pl'dig i 'en ulyos koponva :;;,:
rüh:st kapotl, Mindl<cttöl ottan
nyomban dr. Vogel Károly
orvo' eg 'Iyb 'n réSz'e itette,
" b 'il bekötÜ.l.fe Js >1::1 lállit·
lalla,

A lüz. oka ism retlen. nnek
I\l g[}lIapitása a fűzI' IId ;:,z '1
feladata, mely il vizsgálal I

m g' is indiiotla.

a lako ság kltünően j'lr> szIaI
hallj c.:!ü/éI<QnységL'ru! l'" jll'

akaralóról, 1I1L:llyel sjellek a
l'éh?bardtllk \ u~yolt.inak mq,..
mell ·,,-ere.

Sűjno:-i, a Iib:.:::;.: I ,ne) lIléí"
lill~ln III ;R' ennL'1 i' nag') bh
"1.<'I'CIll' - '!lensegg-c1 pilrLl"uli.

'zlil,s:g ilrra, amil V ,u; , JOl 'f
ol 'an aljhllzoflan III ·11 ki
b..:~údében, h R'\'; erG: kor
mány!\} van szüksé/{, m"rl
oGni - korm~IllY eró - nemzefcf,
gyenge pedi!;! elhllko\ln<'mzetel
jei<:nl.

Borzalmas és megTázkódtatc'i
szeren s f1enség förl.lnt a
napokban Enclrődön. rfj, Iványi
István 2 éve~i fiát nehány
percre hagyla magára il tanya
udvard n, s mir' \ljS,~lc tért a kis
fiu v.'r/r){- -ábi:ln halva feküdl
11 földön. A I' l11ület l-ó perciben
m "Iapitani s m ludlól< a

Agyonrugta a ló.
I·:g-y kis g-yerInek szerencsétlen ha.lála.

SZl:'ruán dél",IIJII fél 11 (~lrU

kor fliz<::1 jelz~ II cl lorun ..31'. A
Mil'hcJ-L1ka sarkdn kigYLlladl a
Zöld Bcnjámin 1(~rág\<lrló

háza. A l1irl\1lel1 fc-Ic.:'supoll tüsl
os,dnp r~ltiin(ien kl 'zll? a Iliz:
I'~ / " ly..'f. 111 lyn k iról1yábll
nyolnban fui H a Iul o ~éÍll,

hogy embel'baráfi kölelezeltsé
gél kij silo.!. A szomsz0dok
mindjárt hOZZe) is JilltClk az ol·
ld hoz. amikor hirtekn nle~je'

lent a lii zoltóscíI:l' a föJsz ' relé ".
sel eg'ylitf. Plildálian g'yol' ö::;<Íg'

gell ,"0;; clh:r'giéh-al duigazoli
Ollill1 nlindellki ugy, hogy per
cek (IIalI lokalizdllcil< " tűz 'l.
A kiJiinű '" uil'~ér<del cdrdel11ló
Illunkiii le~riul>ball kJlClll?.i az,
Ilo:,ry a lángokban álló ház
közv... ll 'II zomsz-idsJg6ball,
lök alh! I ID ,t 'rnyir ál!' mil
sik 'pül fnck ah 7.olul semmi
baja (TI tiir/ént

A luzoltóság' komoly ti.
energikus munl(iljim kivül, kü
li-.r. k,lI Illeg rnlék zniink egy
r szl' a lev nIe ifjakról, akik
IJrziblilvszky tanácsos, alene
d .s v -zel' 'ével nag\, z rü tel·
jesitm 'nyt vloigezlek, másrész!

ig 'r l 'kl< ,I Ói megl';\' zks cl,
mely l<<\dClnar. l1iiJllleg. z )«lfl
regyver i.

A j6 !Já zlor 1l"ly'sen
sclekszik f h~iI. ha a Iwrdlll I

körül le Illedő farkasra <.'1) 'ren I
t'elvig'Ydz, 1'::>é 1'1 viln nagy

Amikor egymásulán vő l" zI,
ják meg a lörvc:nyhlltóságok
es községek grór BllthlQll 1;;1
vánl díszpolgiÍrukká s amikor
valóban elmondható, hogy
nincs az országban \lelJ '7.<::
rlibb l!mber a rniniszt,r IlIiil(
n':I, még' mindig- vannak ádé'1L
lesben, állók. akik azl k':1séwbe
vonni' igyekeznek, I "wknek a
konkolyhintókllek szóioli Vél ':)
József helyell '5 Illiniszterelniik
f~1. zólalllsa az igazságHgYIni·
niszler kölesdi bl!~'Láll1olója

alkalmávCll, mel ,ben orsz:lg'os
llinoG!ek ulcrpjón állapilja meg
IZI. hug'y u n<o::mz 'I btr .loJn'

Illal és szeretettel I 'nl l 'alja a
Bethlen kormány!.

D hát z nem is lehei más·
k':nt, amikor a helY'::ltes mi
niszterelnök beszéde 'zerint is
a magyar SI rs I,~l(l jnbbru for
dulni. Kinek- m,'I, nilk vulna az
éreme, ha nem o Belhlen kor·
méÍnynak, amely ill.:l'i,al,auláig,
(:\'ck Úld dol~~'ozik L:/Cil;t i'lI

l'l'edményúl.

Mert a sikert lIem egye
esetek, vallY ré "zletek szem
szögéből 1;e11 n 'Zlli, llal10eIll a
k rd ek eg SL komplexllmá·
bCln, vagyL azl, hogy míly<.:n
voll az ország állapola üt .ív
v l ezelőll ~ nlily'n mo-till1.

mi hiányzik még a nemzel
buldugulásából, a kormány
mulasztásai ból hiányzik-e, vag I

pedig ezek a nagy történelmi csa·
pások dulásainak következmé
nyei. Jóhirnevü mber nem akad
hat, aki igy nézve a dolgokat és
van szeme ahhoz hogy 16sson.
ne erre a megállClpitásra jll son,

Hogy a nemzet sorsa mie
lőbb teliesen jobbra forduljon,
ilhhoz kétségt ,lenül igen
fontos a nemzet egység'e, Erre
is helyesen mutatolt rá él

helyettes miniszlerelnök s
aggodalommal üljük fel fejün
ket felszólalásának ama pasz
szusára, hogy mezitlábas alJos
tolok járják be az országOl
a célból, hogy ezt dZ egységet
megbonfsák, T 12 I'm<!sze!eSl?!l

Mezitlábos
apostolok.
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Latinnyelvi tanfolyam
nyillk meg Gyomán.

számára.

Ez a Oenz irja meg napló·
jában, hogy »nem értem a ma·
gyarokat: mit félnek ugy az
auszlriaiaktól?" lrhal/a is, mert
ő ig'azán lis közvetlen közelről

ismerte azt a nagy mumust, a
akamarillát.

Legközelebb néhány uj adilI
Iai, igaz őszinie szóval szolgál
olvasóinknak erről adiszes·
/ársilságról a

teszneks erről bizonyítványt
kapnak.

Telhivjuk azért a Fisztelt
Szülők figyeimét e latin
nyelvü tanfolyamra azzal,
hogy akik gyermekeiknek
a polgári iskolával kap
csolatosan cl gimnáziumi
képesítést is biztositani
óhajtják, jelentkezzenek
Palotás István hittanár
úrnál, aki e tanfolyam
vezetője lesz s aki az
érdeklődőknek készséggel
ad mindenneműfelvilágosí·
tást. A tandíj ha legalább
tiz jelentkező lesz, haví
200.000 korona., nagyobb
s~ámu jelentkezés esetén
a tandij mérsékeltetik.
Jelentkezhetnek I. II. 111.
osztályú tanulók.

bécsi titkos
levéltár.

Most. hogy végre magyar
tudósok bontogatják azt a bécsi
1III'os levéltára!. a hirhedeJt ka
l1lélrilla irilsainak rejtekét, eszé
be )uJiJal az árva magyarnak
mincl az a temérdek gyász és
keserüség, a mit az a fekete·
máiu, sárga szemü névtelen
\'alami. él kélmar'illa a nemzet·
nek valali" okozolt.

A magyar históriának számos
sölél pontjára deritettek világ'ot
IlliÍl' eddig' is a teljes erővel

folyó titkos levéltári kutatások.
Legyünk csak egy kis türelem
mel. rövid időn sok ig'azság
rOll' napvilágol látni abból a
Illagyal' embernek hozzáférhe~

leli n bé('~i archivumból.

E~y ki3 iulítő nem fog' ártani.

A kcrműrillának kc,zludomás
'~lerint tvleliernich herceg volt
dZ apja és egy el11beröltőnél

: \"jbb állítólag feje. Hál az
~zi:lzűdos tévedlis.

A kamarilla fejetlen tesliilet
\ uli l'!::; ha el1lleg-etlek is néha
II~ha lejv;:. akkor is csak cégér,
mumus volt az. Igy Melternich
j" ..:sak a selv12m harisnyás,
l":rJI dclrd90~. pllderes. parókás,
!>ulidz['c$, \'ékuny spád ~s. me·
mlell ·kp';,-ben szarkálkoc1()
"sztrák diplofl1ala volt s a pu
deres pClr(,ka alatt üresség
kUllg[)tl. j lanQm tudta ám azt a
.'7.("lvetsége [10ro'z és becsem
p0szelt Ivlettcmich mellé egy 
litk:1I"t Oerlz FrigY'5 volt po
r<J:;z gárdiltiszt személyében.
i'Tudjuk. hngy minden titkár
';yuttal voltaképen »spiritus

I' .:ctor" #(1 is g'azdájának.)

Az osztrák császár (I. Ferenc)
és udvara valóságos bábuk vol
tak a geniális porosz titkár ke·
zében s a magyar szemében
félelmes kamarilla összes tagjai
annak leiki szemei előtt, aki
ennek a Oenznek leveleit is·
meri, valós~gos ujjon rángalolt
báboknak Wnnek ~I.

Mert azok a levelek valósá#
gos u/asitások vollak különö·
sen Metlernich és ez által az
egész dicső osztrák diplomáfia

• % ..... ,.

Iskoláink mindl(ét nem·
beli tanulói részére ez is
kolai évtől kezdve min
demmpos egy órai tanitás
sai a latin nyelv, mint
rendkivüli tárgyelőadatik.

Ennek nagyfontosságu
előnye a nyelvismereten
kivül abban van. hogy
amikor tanulóink a négy
osztályú polgári iskolát
elvégzik. ugyanakkorra
megszerzik a négy gim
náziumról szóló bizonyít
ványt is és ennek birtoká
ban folytathatják tovább,
mint gimnáziumi tanulók
tanulmányaikat. Ug'yanis
minden iskolai év végén
az egyes osztályok latin
anyagából nyilvános gim
náziumban rendes vizsgát

...
Vén deák.

.. ...

Felhivás minden
rendü és rangu

nyugdijashoz.
A Nyugdijasok Orsz.Szövetsége
központi kiküldött jének irányi,
tásával Békésvá rmegyében is
megindult a különféle közszol
gálatl6gak nyugdijasainélk.azok
özvegyeinek. árváinak, a hadi
özvegyeknek és árváknak 
társadalmi különbség nélkül 
egy hatalmas, öszponlositó
szervezetben: a Ny.O.Sz.·ban
való lömöritése. A cél - min
den politika kizár<isáVill - az.
hogya törvénybizlositotia jo·
gok, a megszolg'ált ig'ények
egyesliJf erővel. végre is érvé·
nyesiftessenek a végelálha/atlan
jog'fosz/ásokkill és kiáltó ig-az~

ságtalanságokkal szemben. Az
Országos Szövefség kere/éb~n

való /ömörités munkája
együtlérz6 lelkesedéssel - vár
megyénk székvárosából kiin
dulva. mosl már a járásokban
s azok egyes községeiben
foIY/éltódik. Felhivatnak agyo.
mili járás - tehát Gyoma és
Endrőd községek - imént em
lített összes érdekelrjei, vagyis
az ott lakó állami, megyei. vá.
rosi, községi. katonai, vilsuli.
postili nyugdíjasok. nyugbére.
sek, ille/ve élzok özvegyei, ár~

vái, él hadiözvegyek és árvák,
valélmint a nyugdijas tanárok,
tanitók, tanitónők és óvónők,

hogy a járás székhelyén : 01'0
mán folyó hó 19·napján. vasár
nap délután 3 órakor, il Köz.
ségházán lélr/andó nyilvános
előadáson - sajá/ érdekükben
- társadalmi különbség nélkül
jelenjenek meg. Ny.O.Sz. gyu·
Jai osztálya.

TÁRCA
Helvétziai Vallástételt

tartó Gyomai Ekklézsia
Históriája.

Ké~zUlt1634 -1637 esztendőkben.

Irte: OÁVIDHÁZY SÁMUEL
gyomai reF. lelkipásztor,

,I bek s-bánáti egy házmegye assessora,

(Az ez ideig nyoma/ásban sehol
meg nem jeleni értékes kéziral
elsö Idflclás~.) (3)-

8. §. Földes Urai: 1279 ólla
Hegun Grófok birták, 1304~be

Budun Grófok, él Zoárcl Nem:
7,dségéből. il mint ~gy Fehér·
véri Káplillilnbi:H1n filiáIható ok
I, v;1 farl;él, 1438--ba a Megye
Ilclg'y részének. azzéli edjütt
CJyomának is Ura vólt Maróti
5~nj László. Már 1522-be azon
h iy-égcket blrt1.'l a 2-ik Lajos
I';ir ly Nevelője Brándenburgi
'lárchió Oyörgy. 1561 ~be 90

pol'l'ára lévén felosztva az ak
k ri Commissorialis Conscrip
Ji szerént " birtokosai voltélk

Gyománélk. Dótzi Miklós, Móre
Mátyás, Varjas Bóldizsár, Ole
sár László, Bene János, Kemény
Bálint. Deres Isiván. Kagyótzki
Kelemen, Sáró Mihály, Erdődi

Mátyás. Bagdi Ferenc. Kerefiai
jános. Ezeket Hi82·be a Török,
lélkó földjökről el széleszivén,
kik is Reformá/usok voltak, és
<l5 esztendőkig birtokjuk pusz
télság'ba álván. ismét a Királyi
KélmJrára ment ~ltal. miulán
1717·be isméf megüllék a Re
formátusok. - 1719-be Egy
Lintzi Pék Nélgy Talen/omu
Fijának Báró Haruckern János
Oyörgynek, ki sok érdemei ál
téli méltóvá tette magát a Királyi
udvarnál, 24 s több ezer Fo·
rintokérl Gyomát is, 91 Heljség·
gel és pusztákkal edjlilt által
adta 3~ik Károly Kil·ály. Ezen
Haruckern, 1722·be Maqyar ln
digenávi'i, 1729-be Báróvá, 1752
be Békés v-megyei Fő Ispállnyá
tétete/t. Ennek Félmiliája birja
máig is mind Oyomá/ mind II

többi Heljségekel és pusztákéll.
1775-be a Férfi ág belőle ki

hólt, ferentzbe kinek 2 Leányi ségü, és igen betsületes Izra.
maradtak, Diriing', Antoniától eli/ának Vodiáner Sámuelnek
szDletett josepha Oróf Károly 20 esztendőkre, de ki azt már
Antal Felesége, - Mansfeld 1840·be örök áronn meg v~lIe

Annától szüietetl Anna Oróf (mineku/ánna Csepcsányi a le
Stockhammern Jösef hilesse. gelől az Uraság és Jobbágy.
Vóllak még Ferenlznek ;) Le· ság közt fel osztotta). 1819-t61
bny Testvérei is és igy az fogva a maga hasznára el veti
eglisz Uréld<llom 5 leányokra Póhalmot, Pusár/ (potsár/), Bátsi
száilotI, Johilnnáf Báró wenc- Szigetel, Árkos állás/, Kerektót,
heim, Ceciliát Báró wendenburll, Székhalmot, a Szilélsokat mind
Frélnciskát Báró Pechmann vet- öszve 13 ezer jugerumnyit. Mi
fék el feleségül. 1800-ig ed· vel/eli a jobbágyokkal. Termeszt
gyütt bir/a a Familia az egész az/ élmil Jobbágyi szok/élk fer.
jÓszi:Ígot. 1806-ba kezdtek meg meszteni. Van marhája 150,
osztozni, mely osztálj szerénl birkája;) vagy 4 ezer, sertésse
Oyoma esett Oróf Stockham· min/egy 200 darab. Lakik Bé/s
mern Jóser Fiának Ferdinánd· benn, Jobbágyi eránt Kegyes
nilk ki is kiskoruságábilnn Feleségestől ediütl. Tisztjei:
Atlyafija Gróf Bolza Geneml Adminis/l'ator Sequestri Csep
Tu/orsága illatl vólt. 1812·/ől csányi Télmás, van egy Tiszt·
fogvo Blljanovi/s Ágoston. majd /élr/ója. FIskálissa, 2 Kasznárjél
Csepcsányi Télmás lettek Pleni- a Granariumnál egy Cancellis
potentiáriusi, a mire következett tája kik élZ els6 és u/ólsó Evan
az ő birtokának Voluntárium g'elicusokon kivül. Római Cat·
Sequestrumbél esése. !VIelj ből j holicusok.
fel sZélbadlllván Uradéllma egy
részének eladása álllll, Gyomát (Folyt. köv.)
arendába adta egy nagy tehelt-
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"Osz.- kalap' uJ-donsa'gok n~gy választékban megérke~tek Gyoma'n
KÖNIGSTHALNÉ kalapszalonjába

- """' ,. .4 .... •• ,. ~~~ w*-=- ., • ....~:J:wA~..~ ..

Oóbéságok.
- Uli:0r -
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tvlivelhogy az ihle!
Esmeg' mCl?széll1l iugem.
A sz~kej szerkeszlől

Immár kimeritern.

Néhai való NagylisztelelU
Szabó János esperes szerény
m.:gjelenésü alakjára, puritán,
előzékeny, finom modorára
sokan emlékezh<:!nek Oyomáll,
ahol egykoron káplánoskodott
is az <?spercs ur,

Jó neg'yedsnizada eediizsia
iátogatáson járt it! és hogy
kényelmesebben jusson haza
Köröslarcsára. a kurátor be#
logatoll az egyház hintaiiiba.
a kél pap, Garzó Gyula. Kálmán
Farkas pedig hazáig mentek
veje.

A szenljáno~ csárdához
érvén, rámutratolt a "Népiskola"
kliratu táblára Kármán Farkas
és harag'gal mondja:

- Nem disznóság, hogy egy
ilyen tradicionális, pllHnás csár
déiból iskolál csinál!ak?!

A szelidebb lelkü, szelidebb
hurnoru két nagy pap ban. pil·
lanatnyilag döbbenetet vcíltolt ki
a szukaflan kijelentés. maj,d rá
mindjárt elmosolyodott az es·
prres, átvillan ván elméjén,
hogya kocsirúzásl nem ig'en
bire) nag'yleslU. Kuruez - nóták
udlsLer<őj " jOl?gal fakadhat igy
ki, pláne: porsz:ikkasztotta B'é~

gével.
Az l'speres mc!l'értó moso·

Iyára enyhül! a Garzó Gyula
haragja is, de hiz mindig szem
rehányóélll emlegette az esetet.

A loyalis Agai Adol'f.

Megbotránkozás.

TÖRTÉNETI ADOMAK.

Háboru előlt pár eszlendővel

Bécsben. 11 Práferbcll nagy ag
gancskiállitást rendezlek az
oszlrákok.

Igen természetesen, fénypont
ja a kiállításnak az I. Ferencz
JózsefkUlön pavillonja vol~. ren
geleg' vadász -Irofeumaival. Ezi
ugy megostromol!ák a kil'<in~

csiak. hogy kordon! kellett von
ni és naphosszant állandóan
hosszu sorfalat álltak az em
berek, amig bejufhattak.

Egy. beeresztetl csoporfban
voll Agai Adolf, Illeg e sorok
irója.

A töméntelen aggancs alatt
kis táblácskákra volt fe Ii I'va. mi
kor és hol ejtelett a zsákmány
é' persze nagy része mag'yar
lllágnások \!rdeiben, a Fertő·tó

vidékén, a Kcírpálokban stb,
Ösmervén ,L\gai bátyám nagy

Ibyalitását. uri modorál. oda
szólok fréfálkozva,félhangosan.
némelül:

- Im ill is látszik, hogy O~
Felsége mennyi bakol lőft Ma'
gyarországon!

Ugyanegy pillanatban törl ki
az o,sztrákok megbolránkozása
és Againak azon - ugyancsak
némel nyelven való - haragos
kifakadása:

- De, öcsém, mind ennél
nagyobb baklövés az ilyen
ízetlen vicei

Akinos helyzetből kimászás
vigetf leadoH dorgatórium
derUI keHel!';s meghozta az
osztrákok kicngeszfelését is,

Kner.

Kner.

ta, minőségileg is kiváló jó
borterm6re számithat és le hát
az Isteni g'onclviselé:' behozla
az őszi nyárraI. amit vétett a
nyári ,Jsszei.

A szakútői lekinfély fontos
ság'l1 szempontjábül ernlitem
csak fel. hog'y amikor löbb
év előtt a kormány slJJlúszeli
szakértőkkel járatta be az or'
szágot. a miként való kezelés
ellenliriztetéére és helyben
hozzám he'zlák ki tapasztaiatra:
a Illár akkor lel'méseikd killt
őrző magyaruk nagy fül\;'lésscl
kisérlék az Ugye I és másnap
testülelileg' jelentették ld hogy:

- Tekintetes ur! Az a pesti
ember lanulni jüll iek magához,

Azéll mondom az lal,
liog'y ö igiin tngygya,
Mel ahol ez rörfénl
Az az ő faluill,

Am, ha méges akad,
Ki szerelné tudni,
Talán clmongya dzl
Födilll, Illyés Bandi.

Mivel hogy ó !ugyg'ya,
Kérd"zzék Illeg tehát.
I-Iogyan bCl'elválták
Meg brrr. .' a puiiszkill','

Áln. hil nem volna ő

I-Iajtandó a szóra,
Akkor későbben én
I<erilelll majd sorra,

Hog'yha eszembe jön,
Ugy elfut a méreg.. ,
liog-y kérkedik ott 'mosl
A foporfyán féreg!

Ehen van ni. mesmeg
Félbeszakitom, met
A nal;l'Y keserUség
Elfog'ta szűvemet.

Mosl azonban ahajl
Gomolyitolll aszüt.
Ahol adijákról
S a gójál'( I szó yóL

Hát az a fijucska
Szentgyörgyön járt Mikól,
Abba az időbe

Ii\!j, jó vilcíg vól olf I

Hjába most az ihle!
De még a két ész es,
A szót béfejezni
Nem vagyok Illán képes,

Sőtt, a jövő héten
Sem fójtafom eztet,
Hanem egy komoj szót
Mondok ej e hejjett.

Ám, de két Ilét mulva
Találkozunk esmeg,
Addi~T es az lsten
Minynyáját áJgya meg!

baj,De rné~r az es nagy
HiJ sok van belüle.
Mel ugy lehet jámi.
Mini Háribá töl "

De nelene.. , pardony I

Ájjullk meg' egy szóra,
Mielőtl I'ójtatom
Eg'y SZilvum Ill~g vóna,

tvlef hát az az ihlet
)jjJn eg'y valarni,

Ami nélkül verse!
Nem lehef faragni.

No, de lllenynyUnk tovább:
Vól ecc«:r egy székej,
Kinek böcsüje vót
Csik 'zer"da szék hej.

Ennek a székejnek
Vút egy diják fija,
Kit szinte l'sak ahaH
I'(ötölt ki agója,

Met no, nem szeretném,
Hogy a háromszék it
A csiki székcjjel
EssLckeverjék itt.

Azétt mondom. met hogy
Mindllrl furcsa eseL
Más-al neln. csak ciki
Szé:,ejjel türlénhéL

Ok ugyan bosszúból
Megforditva mongyák.
Pedig Háromszéket
Okos népek lakják.

Hát, ugyan megvallom,
Egy eset otl es vót,
De arra most ehej!
Nem vesztegelek szól.

Met ne: semmi közöm
Hogy az miben cs áll.
Nem akarok lenni
E Iében es kanál.

nemzel gazdagodáséít is ered
ményezné a rendes, gondos
védekezés, lermelés.

Most eső után köjJöny"g
lenne ennek mikéntjével foglal
kozni, de fontosság'll abban is
rejlik, hogy az elhanyagolf
szőlök nemcsak az idei kárt
sinylik. hanem kihat az a kü
vetkező egy-kél esztendöre is
és végeredményében az egész
kel'l pu~,ztulására vezet.

Ezérl majd idejélI visszaté
rünk a lárgyra. részletes lis
merteiésével az észszerli vé
dekezés modjainak,

Ma már 'supán jégverés.
rohadás és tolvajlás veszedel·
me fenyegeti a tCl'lne\őt -még
három hétig,- és ha ezt megusz- I

"Kevés lesz a bor"
bekezdő sorokkal Ilmlékezik

vissza a Gyomai Uj;;ág mult he
ti száma a csunya nyári idöjá
rásra és következményeként
ugy állilja be él szőlóre való
kMos hatását, mint a term ;'zel
győzedelmét az emberi ludo·
l11ány felett. "A gondos gazda
éppel1 olyan roszul járt, mini
a rest." Ilyeni nelTl szabacI mon
dani, mel'l a re. lek ni1l,1'y Szil·

mállak sZi1poroclá":1I'11 veze!.
Hi. z olcsóbh is. mint véch, kez
ni. meri biz' ez sokba kerül és
ha nem megfelelólqr cSintllják,
tényleg ktlrbavcszett fúrddság.

Az l:zidei bort",rmé 't már
meg'dc'zsmálla a ,kél husvi:tna·
pi fagy, m.?ly a finyásabb sZő

lől" szők rUgyétegészében, más
I'ajokél részben elvitte,

.~ztélll jöll a szokatlan eSlls
id{iiár2ls és pár ködös, párás
éj és knyleg olyan szokatlan
peronoszpora.veszedclmel ho
zolt, amily n négy évliz CI alaII,
tehát amil,ta ezen betegség a
nyakunkba szakadl, nem volt.
Ennek dacára mindazok. kik
kellőkép és a szokallan időjá

ráshoz méri szokallanságg'al
véclekoatek ellene, 70 -100
sztízalékig megtudták men!l'ni
term~sUket, mely az idl'n jó ll'
ha fenI) Jagykár nincsen, re·
kord - femles szómba men!
volna,

A flirfképzés egy évtized úfa
nem voll ilyen és ahol pero·
noszporl1 kál' nin'::' n, olt el· '
manldf mind ,11 szokott más

betegség is. Se rUl,I'ás, sc moly,
se repedés, rothadás nem bán
totta az idei termést.

Sajna. az alsópocos kert·
I'észben ü zesell ühm, tehát
mintegy hetedrészben úvtuk
meg termésünket és a löbbi
kcrlni:>zekben még kisebb a
héinyael.

Lássl'k, mi kellett a csodához?
E sarok irója kilencszer perme
feztetett, háromszor poroztat0ft.
Ez biz a rend - I'édekez :snek
hdl'Omszorosa, de hát mil jelent
cz pénzben és dologi kiadás
ban') Hal napszám többletei á
40.000 kor. 240.000 K. Husz
kiló rézg'álicot s 20 kiló vinolI,
!iz kiló rézkénport 620.000 ko·
rona összegbe számitva: fentivel
egyUti'860.000 koronára rug.

Egy, magyar holdan három·
ezer körUli szőlőtő van, minek
rendes kezelés között 30 - 40
mázsa szólőt kell hoznia és
egy mázsába sem kerül mind
a 12 permetezés~porozás és
ha minden munkáját, gondozá
sát őriztetését, földérlék kamat
ját hozzáadják, akkor is a ter
més küzel háromneg'yed része
marad haszonnak. S a magán
vagyon szaporilása mellett a



4 oldal. GYOMAI uJsAo 1926. szeptember 19.

SZAKOLCZAY LAJOS
curiai biró

k.ir. törvényszéki elnök.

PUBLIKÁCiÓ.

Buzát, csövestengerH,
heremagot és tökmagot
a legmagasabb napíáron

vesz

SCHWARCZ DÁVID
az ANGOL - MAGYAR BANK

megbizottja,

RAKTAR:

Ehrmann háznál és a vasutn_al

.. .........._.....-

Pályázati hirdetmény.

A gyulai kir. törvényszék
Elnökétől.

1926. EI. XXII. C. 25.

- Hallja csak s6gor !·Nem tudnlll
kend megmondani. hol kapnék jó
bort? Mert h6t tengerifosztalia van
n6lunk, oszt megkinélnám vele a
fosztókat.

- Hét akkor csak menjen kend
OLAJOS LAJOS-hoz, ott kaphatja
a legjobb TISZAVIDÉKI BORT. on.
nan viszik sokan zárt edényekben
a kllzségbe, a tanyákra, - no meg
EndrlSdre is.

. Egy nagy arany Szent GylSrgy
tallér a Berkovlcs Uzlet6tG. a Zöld
ker6kgyértó h6zllllg vagy udvari
ban II tUz alkalméval elveszett. A
becsUletes megtaléló k6retlk. hogy
megfelelG jutalom ellenében azl·
veskedjék TemetlS·ucca 572 hsz.
alatt leadnl.

A nagylaposi uradalomban szántó
élj HP. motor ekéinkkel vállnlunk b6r
szántést előnyös feltételek mellett. A
szántás dij lele gyalog napszámban
is törleszthető. SzántaIni óhnjfólt je
lentkezzenek a nagylaposi uradalom
intézőjénél.

Ereszcsatorná! és mindenféle bád~

gos munkát legolcsóbban készit
Kohn Gyula bádogos. )avifásl gyorsan
és ponlos<ln eszközöl.

A gyoma,j kir'. járásbiróság'
nál betöltésre kerülő egy ide,

liglenes minőségCI díjnoki állás
ra pál'yázalo{ hirdetek és feIhi
vom mindazokat, akik maguka,t
erre az úllásra I'elfogddni óhlljt
ják. hogy l:'ZirdnH kérvényüket
kellően felszerelve a gyomai kir.
járásbiróseÍg elnökéhez. a folyó
évi szeplember hó 25,ik nap
jáig nyujtsák be. Az alkalma·
zás egyelőre ;) bóna,pi idótar
lamra szól. és folyó évi decem
ber hó 31-én megsziinik. A pá
lyázati kérvényekhez csatolan
dó születési, erkö~csi, iskolai
eselleg szolgálati bizonyítvá
nyok. A rendelkezési állomány
ba helyezettek és a létszám

I apa.sztás folytán él közszolgál
Illiból már korábban elbocsáj·
tottak, ha lIZ álláshoz kivánt
feltételek nek megfelelnek, más
pályázókkal szemben elónyben
részeslilnek.
Gyula, 1926. szep/ember 16-án

Minden, a GYOMAI UJSAG-b8n
közölt publikáció a községházán
ls kihirdettetik annyiszor, ahény.
szor a publikécló kllzöltetlk.

A községi orvosok láto
gatási ésegyéb működésének
dijairól alkototl vármegyei
szabályrendeleki a törl'ény
héllósági bizoltsdg Illódosiloltél.
A módositoll szabályrendelef
7. §. szerint a rendelesi díj
nl1ppal 2 pel1gó, i:I betegláloga
tási e1ij .3 peng·ó. t:jjel ezekllek
a dijaknak kétszerese fizelendő.

A 7 éven aruli gyermekekéri a
g'y6gykezelési dijllk fele jár.

A szakoktatás és falugon
dozás uUöröjének önélet
rajza, A Faluszövetség kil1dÍl~

sában most jelent meg Tessedik i I

Sállluelnek dr. Bodor Anlal
állal néme/bül áldol~l'ozotl

élefriljza, melyben él 150 év
elótt Szarvilson általa alapitot!
és n~B'yedszázadig fentarlol!
kiváló gllzdilsági és ipari

, szakiskolánálrésafalu gondoztl,s
és él szakirodalorn lerén kifeJ-
tell sokoldalu és sikeres munl

kásságát irja le közveflen és
mindenkit követésre buzditó.
meg'gy(jzö hang·on. Tanitók,
akik a falvak oís lanyák ifjuság'át
gyakOIdalias iránybéln ei"e.dmé
nyesen akarják nevelni, sok
gazdélg tanulságol és tanácsot
merifhetnek e nagy népnevelő

és gyakorlati gazda irásaiból.
A tüzet a Faluszövetség'nél
14.000 koronáérI kaphllló.

Á.llami épitési kölcsönt
kapnak a házhelytulajdono
sok. t1 millió aranykorona
hitel a kisgazdlilk részére.
A népszövelségi . kölcsönból
igen tekinlélyes összegef, több
mint tizenegymillió ari:lnyko
roná! I'ordi! a kormány sloci
ális hitelekre, vagyis a rüldmi-

I veló kis emberek támogatására
és talpraállitásárll.

A földmunkál vállaló szövet
kezelek egymillió aranykoronát
kapnak forgó1ókéjük emelésére.
A föl'dbirlokrende.zes során
kiosz/oll hiÍ7..lwlyeken való
épilkezésekre további nyolc
millió korona kölcsön összeg
jut, amely a 1őkenelkiili föld,
mivelőkel hozzflsegilí ahhoz.
hogy iil'esen álló házhelyeikel
végre beépilhessék.

KétmilliÓ arllnykoronll jut
földbirtok elóvásárlásokra olyan
helyeken, ahol szükségesnek
látszik az eladásri:l kerülő nagy
bír/okoknak a kisebb földmives
gazdák részél'e való felparcellá
zása. A földnélküli napszámos
munkások helyzetének a javi
tásiÍra is g'ondol a kormány,
amikor mejdnem kétmillió
aranykoroná1 fordil az állami
gazdélsági üzemek fejleszlésé~

nek céljaira. Ez az összeg
ugyanis f6ként a munkanél,
külieknek munkaalkalmakhoz
való jutla'lására fog szolll'álni.

Népünnepély készül Gyo~ \
mán. Érlesüléseink szerint ti,

jövő hö elején a gyomai
leventék nagy népünnepélyf
rendeznek, melynek el(,készitó
munkálatai már folyamlltban
vllnnak.

Németországi tanulmány
út. Lapunkban hirI adfunk a
.falLlszövefség által rendezcndó
gazdasági tallulmány útrók
Erre az útra Endrődón Kovács
Libor földbirtokos jelenlkez'?ll.

Mit vámolnak az oláhok.
Pius pápa a nagyváradi egyház
megye több c!<'Skelő egy':nségét
kitiintefésben részesile!le és a
püspökség cimérl2 ezeknek
szóló érdelllkereszteket meg'
külc!ölte. A kap.zsi oláhok
ékszernek és luxus fárgynak
Illinősiletfék CI pápai keresztet
is és azl 300.000 lei vámmal
sujlotf6k. Érdekes cg-y.:bk: lit,
hogy ngYllnaz il vámhiVatal, 11

román királynak Londonból
érkezell őszikabátiál is e
napokban vámolt.:! meg.

A Földrelldezö Biróság
munkája. Az üFB kimulatá,
sábóJ nyilvánvalóvú váHk, hogy
a biróság' aránylag rlivid idé>
allltl bámulatos nélgy munkál
vég·zetl. Eddig közel 1 millió
kat. hold földel és 238.000
házhelyet oszlofl ki. A törpe
és kisbirtokra pedig- 965.000
holdat tagolt fel. A biróság
1927 juniusában befejezi műkö
dését, csupán végrehajtó tevé
kenyseget fog kifejtllni.

Aki mUtrágya llzllkségletét még
nem szerezte be, igyekezz4k azt
Wagner M'árton Fiainál Gyomán
sllrgösen előjegyeztetn!.

A hanyag kocsis. Csaknem
szerencsétlenségeI okozolt egy
kocsis hanyagsága, aki
szekérbe fog'olt lovait kedden
i:I városháza nagy kapuja elóll
hagyta, mig ő maga elment
dolgai utdn. A szembejövő

aut6tól a lovélk megijedtek.
futásnak eredtek és a Hollkörös
mellet fi árokba zuhantak
kocsival együtt. Szerencse,
hogy utközben ember életben
kár nem esett s a ló is épségben
maradt. Nem jó gazda, aki
ilyen emberre bizza avagyonál.

Nyolcuázholdas bérlet.
Gróf Merán Júnosné 800
holdas birtokát a kondorosi
hafárblln. régi bérlói ujra bérbe
velték. Holdilnkint fizefnek 120
kg. buzát, két részlefben okló
ber 1. és május hó 1. ·én és az
összes adókat. A buza értéke
szept. illetve április ulolsó 8
napjainak tózsdd árfolYllma
alapján, átla,gos tiszavidéki
minóségli a j~lzett napokban
elért hivati:llos középárfolyam
szerint számilandó és fizetendő

készpénzben. A bérleti 5zn
zórlés 6 évre szól.

H I R E K

Kérjük tehát lélpunk olvasó
közönségét, hogy ez irányu
hirdetés iket a kiadóhivéltél
lunkba juttatni szivesked
jeIleic

Lakást kiadók
figyelmébe.

E rovatban közzétett hir
detések teij"sen dijmente
sek, ingyen közöljük azokat.

Istentiszteletek. A ref. tem
~Iomban szeptember 19-én
d. e. fél 9 orakor prédikál
HarséÍnyi Pál református lelkész
<·speres. Az ágoslai eVlln
gllikus templomban délelólt
9 órakor német nyelvü Islen
ili:;ztC'ietet lart, Feiler Ernó

i Ikész. A róm. kath. templom
:'<ln reggel 9 óri:lkoristentisztelet
""vangélium Illagyarázatlal.
l.:Irlja CS(?rnay Géza p\ebános.
D. Ú. 3. órl1l<or lytánil1.

Eljegyzés. Dr. Szilágyi Fe
renc Gyoma, eljegyezte Szücs
Irénkét Mezóturról.

Személyi hir, Lapunk
f,! lós szerkeszi'óje Wllgner
Márton, aki két hétig részt vett
llZ olaszországi műútanYllg,~és
belonárú kiállitáson. a llapok,
11ln hazaérkezeft. A cég,
űz meben érvényesifeni fogja a
milánói kiállitáson szerzett
fllpasztillllit.

Összeirják a köztenyész
tésre szánt magánménlova
kat. járási fószolgllbiró II

I öztenyészlésre szánt milgán=
m':nlovak összeirását elrendelte.
Akinek köztenyészre szánt
ITlllgán Illénlova Vlln azonnal
j,denfsQ az elóljáróságnál
nehogy vlIllImelyik tulajdonos'
nak il men lova az összeirásból
Jdmaradj .n.

A Gyomai Ujság kiéldó~

hivéltéliát számos esefben
i cresik fel a lakást keresők.
kérve olyan cimeket. élhol
hónapos, vagy éves szobák,
továbbá rendes teljes
lakások kaphéltók. A
. z rkesztöség tudatábéln
Véln anllak az önzetlen
IllUnkásságnak, mell' köz~

.' ;günk polgárainélk javM
igyekszil< szolgálni azért a
fenI emlitett cél érdekében
i<ül'in rovatot nyit él Gyomai
Ujságban.

A rovatban közölni
r gja cl kiadó Iélkások
lu!ajdt)ncsainak nevél, Vél~

IéIIllint él lakást keresökét
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FIG'YELEMI
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Az 1928-27 évi öszl bajnokség.
II-Ik osztályu csepatok kisorsoiésa.

Gyomai csoport:

..... s..... .......... ....,., 44 ...., ••

1925. Pk, 1199/4 számhoz.
1926. vght. 1184 szám.

Arverési hirdetmény.
Dr. Tóth Báli nl mátészalkai

ügyvéd által képviselt Schrei.
ber BertaiéIn és fiai cég j"élvárCl
5,295.000 korona köv(ltelés és
járulékCli erejéig a rnátészalkCli
kir. járásbiróság 1924. évi P,
4581/23 sz. végzésével elrenl

delt kielégitési végrehCljtás foly.
fán végreha.jlást szenvedófől

1925, évi október hó 2·án le·
foglalt 30,Y80.000 koronárél be
csült ingóságokrél a gyomai
kir. járásbiróság lenti számu
végzésével élZ árverés eiren·
deltelvén. élnnélk az 1908. évi
XLI. t.-c. 20 §.a alapján fentirt,
valélmint zálogjogot szerzett
más fogléllfatók javára is él
végrehajtást szenvedő lélkásán,
üzletében Gyomán, Horthy
Miklós Ufcll 872 házszám éltalt
leendő megtClrtásárél héltáridŐi.1!

1926. évi szeptember hó 20
napjánélk délután fél 4 órája
tüzetik ki, amikor a biróilag [e
fog'Jalt faáruk. kőszén, kocsik,
lovak s egyéb ingósáR'okat él
legtöbbet igérőnek készpénz
fizetés ellenében. esetleg becs
áron alul is el fogom adni.

Békéscsabél, 1926. évi aug.
hó 23·án.

DANCZ FERENC
kir. bírósági végrehajtó.

Kifüzési dij 80.000 korona.

lS oldal.

s p O rt.

Szeptember 19-én: Gyoméli
SC - MAFC, M.berényi Törek
vés - Gyoméli MTE, SZélrvélsi
Vélsas - Kondorosi Törekvés.

Szeptember 9.6pán: GyMTE
-GySC. MAFC - Sz, Vasas.
M.Törekvés - K.Törekvés.

Október 3 ·án: GySC - M.
Törekvés, K.Törekvés-MAFC.
Sz. Vasas-OyMTE.

Október 1O-én: Szabad nap.
Október 17·én: MAFC-M,

Törekvés, GySC-Sz. Vaséls,
K.Törekvés-GyMTE.

Október 124-én: SZélbad nap.
Október 31·én: K.Törekvés

-GySC. OyMTE - MAFC, M.
Törekvés - Sz.Vasas.

PálYClválClsztók, élZ elől álló
egyesületek.

Hallól

Figyeleml

A 8Zántá8í dlJ fele. gyalog
nap8zámban i8 törle8zthető.

A nagylélpasi uréldil!ombéln
szántó 60 HP. motor·

ekéinkkel válléllunk

bérszá ntást
előnyös feltételek mellett.

Szántilni ·óhéljtók jelent·
kezzenek él nagylélposi

uréldalom intézőjénél.

Egy IIgye. fiu tanul6nak felvé
tetik KÖHLI!:R MIHALY férfl-sz.b6
n41 Gyoma, Horthy Miklós·ut 912
szám alatt.

Hallól

A GYOMAI
"HANGYA" SZÖVETKEZETNÉL
a legjutányosabb áron szerezhetők be:

Oépraktárunkat
ne felejtse megtekinteni !!!

KUlföldi lópokrócok és egyéb takarók,
Amerikai traktor és gépolajok.
Porosz szén és tUzifa,
Gazdasági kötélárukból óriásI választék

és olcsó árak,
Mütragya (szuperfoszfát) és Porzol bár

mily mennyiségben kapható,
Konkolyozó gép használatra kiadó.

Egy ügyes fiut felven a GYOMAI uJSAG, AZ EST,
MAGYARORSZAG, PESTI NAPLÓ árusitásá.-a Bleier

Manó lapárusitó. Fizetés 20 százalék.
Jelentkezni lehet azonnal a"HUNGARIA" nyomdában.

Akik Wagner Márton FIainél és a
KözségházAnál jegyeztettek mútrá·
gyál, azonnal vegyék át Wagner Már·
Ion Fiai fa !<creskedőknél.

Ehrmann Adolf üzletében zoml1nc
edények, porcelIán 68 IIvegl1ruk
állandó Ilagy villaszfékban, leszállilotI
árakban szerezhetők be. Sz6davlzet
megrendelésre házhoz szálIiI. Alkalmi
célokre edényeket kölcsön ad.

Kiss Jl1nos kárpilos.disziló és ko
csifényező Gyoma, Horthy Miklós-ul
1238 (~olt G11zdasági Takarékpén~lár

ház.) AlIandóan raktáron tartok és
rendelésre készltek: hencsereket, divá·
nyokal, rugilJlYOS ágybetélekel, Olad·
racokaI, szalonll'arnitun\kat, foteleket,
uB'yszinlén mindezeknek javitásál és
álhuzilsM a legizlésesebb kivitelben,
Valamint fUggönyök, szlorok és rolel·
ták készilésél és felhelyezését szaksze
rU cn és szolid áron vállalom. Elsőren

dü kocsifényczést és kocsi belsó kál'
pilozósöl a legszebben készilem. Ezu
ton is kérem a Gyoma és Endród
község' nagyérdemli I<özönséll'ének szi
ves pártfogását.

1926. szeptember 19.

Húasuland6k figyelmébe! Lako·
dalmakra kölcsönözök tányérokat.
edényeket és poharakat. Továbbá
meglepó olcsó arban lehet kapni üveg
és porcelánárut, fehér tányérokat
4500 K·fól 7000 koronáig. Tandler
SAndor, Endröd.

8EZZEGH JANOS órás és ékszerész
Endrőd, Nagy.-ut 26, Hornok·féle ház.
óra és ékszerJavitásokat a legponto
sabban jófállá:s mellett vállal. Raktáron
fart pontosan SZllbályozot! inga, fali
és ébresztő 6rákat, ugyszintén zseb
órákat. Tört aranyat vagy ezüstöt a
legmagasabb napl áron vesz.Nagyobb
javlt6sokérl házhoz megy.

Malom.ulca 1620 szám aialt. egy.rts. kut6ga. vall eladó. crdeld6dni
lehel ugyanolt.

Rákócl·ul 643. számu CSdPÓ lános
féle ház és Csepüs)<erli 1200 négy
szögöl föld örökáron eladó. Értekezni
lehet Papp Zsigmondné Rál<öci-ut 644
számu házánál.

HUGYECZ LAJOS lakillosmesler
Gyoma, Temelő ucca 572 elvállalja
takar6ktGzhelyek és slrkerltések
készilésél és javitását, k61yhák Char
lotte b6leléllét és minden e sZ11kmá
ba vágó munkát. Takaréktllzhelyek,
berakott sparheltekhez ajtók. 511·
tök, rAmAk. vaskemenc.aJtók 11
legegyszerUbbt61 a legjobb kivitcIig
állandóan rvkt6ron. FlIrdöszoba be
rendezéseket szakszerüelll<észil,javif
és szerel. Köl!ségveféssel dijmentesen
szolgál. Minden nál11 készitet! munká
ért jólállásl vállal. Kedvező fizetési
tlllt6telak.

Egy jókarban levő fordlt6s bllJlárd
aztal szabad kézb61 eladó özv. Sze
retö Mlhélynénél Gyomán. Baross
lIcca 503.

8utorok. Tele sima és tömör hálók,
ebédlők, festett butorok, dió, eper és
bUkkfa kihuzós ebédlő aszlalok, mo·
dern bilkkfa és hajlilott székek állan
dóan raktáron vannak Vatay Gábor
molorer6re berendezett aszlalos ipar
telepén Gyomán, Kossulh Lajos ucca
737 szám. Ugyanott épllletasztalos
munkák Jutallnyos áron megrendel
hetök.

UJ láncborona és fogasborona leg
jobb kivitelben,Iegolcs6bban beszerez
hel6 Józsik Islván kovács mesternél
Gyoma. Deák Ferenc-ucca 364.

BOHN M. és TARSAI békéscs11bai
g6zléglagyárának hornyolI cserép
gyártmányainak lerakala Gyomán
OROSZ ZOLTAN fakereskedő va·
suti lelepén, Endródön 11 fatelepen.
Eladás gyári árban kedvező fizetési
feltételek mellett a cég gyom.li és
endr6di irodájában.

Papp Vazul öcskavils, haszn<lll bu·
lor és fémkeresl<edő, Gyoma, Jókai M.
(Dohány) - ucco 838. tudatja a nagy·
érdemOközönséggel, hogy nálla a leg'
jutányosabb árban lehel kapni SllSZ'
ter, szabó és nói varrógépel<el, zongo·
ra, gramofon és' hegedil, szecskovogó.
darálók, egy szobabeli bulor, sublöt,
iyermekágy, mázsák, hinfóféderek, aj
16k ablakok, kertiszerszámok, függő

és aszlalilámpák lell'nall'yobb válasz·
tékban, kis I<ézikocsi, ruganyos vas·
ágy, hévér járll'ány, sparhelt, kályha.
esztergált fügll'önylartó, drólkerítés
bármilyen mérerben. Az eladott áruk
érféke ll'abonában is fizethelő. Ugyane)
vesz mindenféle ócskavasat, rezel, ól
mot, cinket, törött ll'épeket, haszna ve·
hellen rádíökat, rongyol, csontol, su·
badarabot és bármilyen Uvegekel.
Könnyú kél lovas slráfkocsiján min·
dennemú kisebb fuvarokat olcsö dii
szabás mellell vállal.

BÁCSV ÉS TÁRSAI BANKHÁZA GYOMA
(Érdekköltösségben a 8ékéscllabal Takarékpénztár EgyesUlettel. 8ék'sc••ba.)

Igazgatók: BACSY GÉZA, KovAcs LAJOSfőpostamester,YASSGABOR, ügyész: Dr. CHRISTIAN KALMAN

Tudomására hozza az érdeklődőknek, hogy a javuló pénzviszonyok folytán előkelő bankösszeköttetései révén
módjában van ugy rövid, mint a hosszu lejáratu váltókölesönöket bármely összegig igen kedvező feltételek

mellett a leggyorsabban folyósitani.
T6kekamattörlesztéses 35 éves jelzálog kölcsönöket 8.8 %-os évi részletek mellett bármely összegig folyósit.
Betétekre, melyek felmondás nélkül bármikor kivehetők. I e g m a g a s a bb k a m a t o t f i z e t i .

B6vebb felvilágositás a BANK helyiségében a nap bármely szakában nyerhető.
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Egy jó házból való,
IV. polgárit végzett

ÜGYES FiÚ

TANULÓNAK
felvétetik a

"HUNGÁRIA"
könyvnyomdában

GYOMAN.

FELHIVAs!
A GYOMAI UJSAG kapható GYO

MAN: Bleier Manó lapárusit6nál,_
rikkancsánál, a Kultura könyv-_
kereskedés, Nagytözsde, Katona
Gyula, Slpos Sándor,a Hangya é8
Schwarcz Ferencz EndrlJdi-utl, a
Fogyasztási Szövetkezet Berényi
uti, Honti Antal Selyem-uccai Uzle.
tében, ENDRÖDÖN pedig l'andler
Hrabovszky, amellette Levö trafik.
Sztanyik. Kereskedelmi R·T., Fi-

scher Uzlet'ben.
Megrendelhetö Bleler Man6 lap

áruslt6nál, Petélfl (Arva) ucca 7B9
aki hirdetéseket isfelves:z.

Lapkiadát

"H U N G A RI. A"
kön-YTnyowndai wnGintélEet.

-
Sl[.erke.zt~.~rt ~. kiadA.~rt_

(elelő. t

WAGNE~ MARTON

tw*. ,,~ ......... ~ ...

között.
L INDUL:

n
ÖD

ENDR O

~L.JIII~.Z

EN
A

G O A é,.:,
GYOI AR L I DUL:

A T SZAVIDéKI HERMALOM
É I ÁZ R.-T.

Jjel :>. perc hajnal 5 óra - perc:
hajnal pefc d .Ial t B ór:J - perc
d61elött - perc délelO 9 .~~ perc
délelőtt - per délellStt 10 óra 30 perc
délután perc délután 1 •. or.:. 20 perc
délut -n __,~!!:~ délután 3 óra ,- perc:
délután - perc délután -6 óra 20 per~

déIul n 15 perc ,;jjel óra 20 perc

FELTÉTELES MEGAL _éHEI. EK: GYOM ri, Kossut! L u. gr6f Tisza
I 1 án ll. sarok, Piac-tér rel'ld....s megáll , • rt~zi·kut, Hangy föOzlet,
V'góhld, IIlJnyi malom - E DRÖDÖ : Napkeleti vendégUl, K6rház.
Kondorosi·'ut, Piac-tér. - Ullln Inen te~,r~aut6, sofförnél rendelhetlS.

-buzáért mindenk r a le agasabb napiárat fizeti,
uz -t beraktá ozásra inden mennyiségben dij

tal nul átvesz és' buzát (beraktározottból is)
ármikor az~n I b r e' I

szép és j' lisztre _.

AR A é Ei G~ I meg arál, illetve friss darával,
az nnal b serél. - Váro i buz bevásárl6helye:

BA SY S TARSAI BANK cégnél van.

V .rosi lisztelárusi tóhel e : Gyomai Nagy Aruház,
Klei Vii s ,-. üzle -ben mindenfajta őrlemény

bármilyen!", l,yisé~_ben h a t o'
a legole ob napl ron -

Ela ó

M DENKI LEHET

Vasut ucciÓn 4 sz ba, el~

szob , cselédszoba konyh
és kamréból álló tégla épUlet
tUztallal ::l szomszéd hbhoz
épltv - Elad6 vegy bérbe
ad6 :1 k t. hold kert rév
laposan k"z-égt I O percre.
Esetleg kisebb parcelékb n
is. ovábbá egy ItUnő zon
gora. 2 vaskályha, egy viz-

hord6 lajt.

Bövebbeta Méday patikában.

rendez, A soffőriskola mérnöke az
elméleti és 9yakorla' oktatást Iti
helyben tartja meg. A tanfolyamon
részt vehet minden Untet en e16
élet0, 1B-ik életévet betöltö férfi

és n . - Érdeklődni lehet:

Ifj. DEBRECZENY ENDRÉNÉL.

A budapesti ..ROYAL." SOFFŐR

ISKOLA II zet8sége öbbek kiván
ságára elhatározta, hogy Gyomén

G É PJARM O-VEZ ETŐ
TANFOLYAMOT

r;~··-;~1
• B sZlUalékos szuperfoszfát, t

kedv z fizetésllellételek !

l
Ill Ile • w g90n-tételekb II il

gyá"; árban, !
agner Márt Fí i i

- lakereskedökn I ~
, Gyom'" é!l M zőber nybe !I besz r zhető. ,

i Ara 6 eltételek ugyanott i
! megt\ldhatók. •i.. ..J

ee

• •••••••• •• • •••••••••••••••••••••••••••+:
Ű yomt tványokat izléses és szép kivitelben, i

olcsón, gyorsan és pontosan készit a l•:,
A lA" i

" ••1KÖNYVNYOMDAI MÚINTÉZET
PE ÖFI-TÉR 2. G Y O M A. PETŐFI-TÉR 2. _ i

........................................................••i
Nyom 'ItolI a .HUNGÁRIA" 1önyvnyomdai mliintézetben Gyomán, 206 - 192"6.

••••••: Mi••••::•••••••••••:•••••••••••



I. évfolyam 6. szám. ÁRA 1000 KORONA. Gyoma, 1926. szeptember~':26.

... POLITIKAI-, TÁRSADALMI- ÉS KÖZGAZDASÁGI HETILAP *
SzerkMzt15a6g '- kiadóhivatal

"H U N G Á R I AU könyvnyomda
G y o m a, PetGfl.t6r 2.

I!llfflzetúl 'r egy negyedév,. 10.000 korona.
Megjelenik minden Y8úrnap reggel.

FelelGs szerkeszte! :

WAGNER MARTON
a kiadóhivatal vezetGje.

A lap szellemi és anyagi részét illete!
minden megkeresés

"H U N G AR I A" könyvnyomda
eimére kUldendö.

Lapzérta P É N T E K, déli 12 óra.

• ..,.,.."... • ..... .,.~••••••. " ...... *' "':u •

Elismerő oklevél a sebesult mentóknek.

Művészest

Oyomán.

Leventéink békés
csabai versenyen,

Békéscsabán, f. hó 19-én
másfélezer levente verse·
Ilyében részvett 50 gyomai
levente is Przibliszky taná·
csos, alezredes és Nyisztor
Péter vezetésével. A f lvo-

Örvendetes esemény, hogy
<1Z utóbbi időben mind gyak·
rabban van alkalmunk olyan
művészeket hallanunk, kik·
nek neve hazánk határain
tul is nagyon ismert. Nem
régen Kósa György művészi

játékát hallottuk, most pe
dig Engel Iván szerzett
magas szinvonalu műélve

zetet a klasszikus zenét sz •
rető közönségnek. A hang·
verseny műsonínak kiem '
lendő számai voltal<: Beet
hoven: 50nMa, chumann:
Kindersenen, Rapszódiák,
Chopin MazUl'kája és Noc·
turnoi, valamint Kodály
Bartók eredeti darabjai.
Határozottan imponáló a

mester zenei ereje, mélysé
ge,objectivitása. Nem ötlc·
te!<et kergető és mégis ha
tásos, megszéditő.
ldegfeszitő pianissimóit és

pazarfortissimóit, e két vég'·
let közti szineinek kápráza
tát és krescendóil1é1k végte·
lenségig feszitett iveit -saját
szerzeményü humoreszkjei l

nek különös eredetiségeit
nem lehet elfelejteni.-
Dr. Vogel és Kner Izidor
rendezőknek gratulálunk a
sikeres esthez, amellyel iga
zi élményt szereztek nekünk.

(hr)

készségét, ugy határozott,
hogy elismerő okleválle\
tünteti ki őket és Lech
niczky részére tekintettel a
jelenlegi munkaképtelensé
gére és nagyszámu család
jára, D mázsa buzát juttat
el nel<i segitségül.

Örömmel közöljük eze
ket a sorokat és jóleső

érzéssel gondolunk nem·
csak a két kitüntetett férfira,
hanem a nemesen gondol p

kozó humánus községi
elö!járóságra is.

. . ., '"

ingatlanok haszonbér szer·
ződéseinek jóváhagyása.

D. Országos akciókra
segély folyósitás.

4. Weidinger Géza gyo·
mai illetöségének elnyeré·
sét kilátásba helyezte a
község.

5. Parai Mihály kérvénye
ingyenházhely engedélye p

zése iránt jóváhagyatott.

A tárgysorozat többi
pontjának határozatát az
olvasó közönség l<1punk
hiradásai között találja meg.

gyomrán keresztül lesz
kénytelen meglátni azt,hogy
minden emberi alkotás vé
ges s igya béke műve is
omladozó.

Lapunk mult heti számá·
ban megemlékeztünk Lech·
niczky Lajos és ifj, Bakula
Pál sebesüléséről, mely
mindkettőt a tuzeset alkal·
mával érte, amikor készsé·
ges szeretettel és önzetlen
felebaráti érzéséssel siet·
tek egyik polgártársunk
lángokban álló házának
mentésére.

A község képvisel6testü·
1ete honorálva mindkettő·

jük jóindulatu és mindenki
elé példaképül állitható

Utlocsoló készUléket vesz Gyoma.
A gyomai j~r~s főszolga- költségvetés be fölveszi az uf

birój~nak felhiv~s~rll il község locsoló készülék beszerzését,
képviselótestülefe olyan érlelem- hogy tavaszra az már il köz
ben hat~rozott, hogy a jövő évi ség rendelkezésére ~lIjon.

Folyó hó 23·án lartotta
Gyoma község a rendkivüli
közgyüléséJ, melyalkalom·
mal jelentőség teljesebb
tárgy, mellyel mint fontos
közérdekü esettel kellene
foglalkoznunk nem volt a
tárgysorozatban.

A közgyülés az alábbiak"
kal foglalkozott:

1. A mult havi pénztár·
vizsgálatról jelentés tétetett,
mely teljesen rendben talál·
tatott.

2. A földesgazdasággal
kötött szerződés és községi

Gyoma község
képviselötestületi ülése

győzöttek felé nyujtja ki
kezét.

Minden hágónak lejtője is
van. A fák nem nőhetnek

az égig! Franciaország ft

Omladozik
él béke műve.

Az élet nagy kereke min
dig mozgásban van. Az élet
hullám vonalain magas ki
lengések és mély pontok
vannak. A mi életünk ke
reke. talán sokáig volt a
mélyponton. A mi hullám
vonalunk nehezen lendült a
magasba. es mégis bizunk,
mert biznunk kell a magyar
jövendőben s hiszünk, mert
hinnünk kell abban, hogya
magyarnak is lesz egyszer
ünnepe e viltígon.

A magyar sohasem volt
bosszuálló. A magyar nép
a legválságosabb időkben

is megértő és gavallér volt
a végletekig. Lehet, hogy
eme erényeink lettek a
sirás6ink.

A béke két táborra osz
totta az emberiséget. Győ
zők és legyőzöttek táborá
ra. A győzőké volt a jólét
és a boldogság, a legyő

zötteké a nyomor és szen
vedés. Ámde semmi, ami
erőszakos emberi alkotás,
nem számithat az örökké
valóságra. es ime. már sok
mulóban van. amit a gyü
lölködés örök életének
szánt. A legyőzött Német
országot ma.Franciaország
első embere s a győző or
szágok sorfala üdvözli ab
ból az alkalomból, hogy uj
ra részt vesz a győzők által
lerombolt Európa ujjáépité
sében. Franciaország, a
győzők győzője, a jólét és
eldorádó hazája volt min
dig. S ma, a győző Fran
ciaország korlátozó rendel
kezéseket kénytelen kiadni s
áJlamháztartásának egyen
sulyozása érdekében, a le-
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Csecsemővédelem

falun.

Bimbó hullás magyar sors.
A fejle1len bimbót könnyel
elpLlszlitja a dér, a fag'y, az
áQ'lördeli; vihar. Slirün hull a
magyar 11 mzd fáján<Jk értékes
virciga, a magyar csecsemö.
cS.:Jkhogy ezt IIcm 'a dér, a
fagy pusztilja. hanem az a,
vaskos luelallanság gondallan·
ság és több helyen ,.biinös,;
szándék. melyet a csecsemő

goneloziÍsa, ápolása és láp
láliÍsll körül fClpaszfalunk,
Magyarország halálozás lekin~

tetében a harmadik helyen áll.
meri 100 "Ive született közül
meghal az első évben állag 20.
M első évbenlörténő elha.
lálozásokot 5 százalékban a
szülők betegsége okozza, a
fennmarad'" sz1:ÍzaJék 111 cg
menlése CI c:< 'csemOvéde1ctll
felogala, . ,

A cSlicseíiiüvcdd,zIll' leg'ron:'
losabb tudnivalóit lartalmazza'
aZ CI flizel. omcly leguiabban
ell'. Kovát" 'ks Slíndor iollából
a j-'<Jiusziivl:f:s<,g kimlásában
megjelenI.

Ha e, hasi:no~ kis munka
ulmuldl,bcli nyomán ,millden
módof felhas7.ndlunk. ho~!\, II

csecsemővéelelmi i8m-::rcte!<
közkincscsé váljanak, akko r
vég..:redményb"ú sikerülni fog
a csecsemővédelem fonlos
kérdését ugy mqsoldani, li 'lSY
él szlik 'ges k'nnivalókrúl az
anyák kcllö id(,b.:11 felviliÍg.)
sil'-I I ny Tj.:n\:'k és akl<oi'
csökkenni fog' <J csi2cSemL>

, halálo7.ás évi SZOllloru aráll\'
száma, ,(A cs,ecscmóvi!c!clem
falun" eilllllfiizel 111egrendelhet .

7,000, -i{()rona -előze/es bekül,

d~se ellcnliben a faluszövet,#

ségn01.

önálló betegs 'gélyző és baleset
bizlo:;itó pénzlártmak mielőbbi

m«=galapitására, Kimondották,
hogy a kormánytól kérni rogják
a közfarfozások végrehajtásának
a reifi'Jggeszfését azokkal az
iparoslIkkai 'zemben. akik
bizonyílani fueljtll<. hogy az
ad ',kil't'IC"d id 'j >n nlllnk·
nl'lkiil áll, Hal<.

nlllnkásoknak nem voll zivük
<lZ urasitáshoz hivl:n lesz(irní,
krifldlni az almdkLlf, a fejl-dés
idl:ll: ,iIalI legalábh liz véka hul
lolt le r 's ideig é kézzel sze
e1ett nlinlegy bő 10-10 réka
ép. q,és"lséges alma kerüli le
eg~r- gy fáról, tehál ugyanc-ak
több, mini d Po oskerl ii 'szes
almafiliról holofl most is viri!
egyili-m';slkl)1I I,öz 'p knnés
számba menö alma.

A v(Ll-:kez{}.- első halc.ísCl a
Ilúlws-hel'llyúk ve~zlén mutat
!wz.ol!. III-olI meglel pceltek az
almafak n, leny rnyi fllllon és
aznn!<'}pp d i~ pU __ 7.llIlIük, h(}
lcotl (;i'iz\' 'íkn :-<Z')I1ISZ d[lim fái
Ilak Illl11hlwron<"!jill hu:<zol1llég-y
<ira uli\11 'ljCSCl1 bdonlók 12s a
Iq,tli',!>I>j.'n cgI' szem ~r\,iimiilc:s

sem I 'rmcit. a dus I'il'c;g-ziis
e1iJé,jr. ,
Jiivű /.:dma e lapnak 1J0I.::c:a ös

III ·rtd':sét il védek~zésnek. mil
igazán m 'glehei nindenki. meri
hi' L o p 'rlllercz ':< Iv":gaheló
a k .. zön ~éR'p.s szólül1ermck~7,ől

\'él is, c:>up<'ln CI Ctl SZOl' 'jám
kl!ll egy ki' lold lék s akiII' !iz
ll1 'In Illdgél' 1"(11 i' nk" lehel
v '" d fillelr()i Iltrmclewi. A
JKI'!l 'kL í clllyagnak 1J":>Lerez
h~10 fll:LIi~ kiJzvellen ,j gycír
hl'll tiirll!lllJelik. melynek cime:
Chillnin gy' ~n"zer cs vegyé
s,TIi 1''1"111 ik k gyárt! lIh'esl.

lld li' hh !<l:rlszom:>zúl c:gY3
:-. ,nrl: 110/aljd, úk:'lln jul hozzá
-:-- olI' c:d-:IIYc'kben jön, h Igy o

I.-:i""<llás:-.al sincs dol 19.
Kner.

ák f' "'~-it.a
Sajna! A gyl' mülcsf 'nak meg l

több az llen 'g', minI a :>ző- !
lól-nek és az L'llell gyáltalilll
nem \'lidekezlIcl, az emb Tk,
vagy a mi kev " L a fatörz~

m sz I ;sé CI: mi Ir bbel MI,
min ha 'mái, mer! némi laka
róul szolgM a fáI a már téli
nyugalomra I I f ;.rgekn k. p 
léknel' ,H loil _okkal k "v , 'ebb
köll", ggel es 1"(lrud_dggal nagy
'rcdmény l,et lehel elérni a

!Syiil11öl '''Ikl'lncs ol ·gIlKnJ.:::.c
körül.

L 'g 'ClIktl " kell bc\"allél-
nom. h gy il! nliigdlll is hibás
va 'yok l;S csak eávben kezd
km meq él lfyi'rmülcsf{ll:. árlo
f<ir ille! IrlLi ';il (. J'cdi!,! n III I

tudatlanság·lllil. 11,1111.:111 meri I
hír nl zel' szúl01úmr fekklletll
a ul' és o. \!Ilen'!il !igy il
ol ol t il lcil'n')!.

Köz 'bb febl ro}!'ll11 a védc
kcz~ s m 'dj(1f. mo I c"dl ,IT<J
mulalO' rci. ho~y az őszi per3

11I.:lczé-1 1\ ! l cjlcllem Illeg- CS

a tavo:::,il lJib,1 ali, rosszul és
pfóbak-?nl l: <Il kCi sl!r S/.f1YC

és ptr al1m f,ín.
A kl'! . 'P: I.nyda annyi ler-

rlléssel fízenl: rnq: 1"l'ddSéÍgun
l\at. ámennyi nem vúll u POl
l:osker! i·s:.!.,·· . rCLllydáill,
~<a almofa \l"dig u~.' mcg\'llll
l'Ul\V<J. hogy naflszámo~okkol

l1óllY,llklln il: róla a rl:nlJdeg
fölös gyümülc~ül "i InLTt L:zen

szcilll<lra az öllami közmtln~'

'ákból. Lz 'nkivül Illilld,:nl
clJ(üv~hlt t. hogya ma I L'llci ,1
kc'z{}src 1:Í1I6 ötve.nmilliárdos
hit lkerel a kümive ipar
hi! ligény it 'k megrddő 'n
I g-al.jbb k Iszci7:öfven milliilrelra
<.!.m -ll' 'k rel. A kong")' s zus
azt is ki ll! d Ita, hog
I;p'sekll 11!5Z UZ ipar(~ll\(

dZ
t r 'Zdl:/" IPcll'll:S~~li.!'a il III Lii
lit i', ,~db 'II 1'0IÚ::,.'Ig'lSaI Ill'lkülü
,:,' l:icll.j, Ilt z eléb.:. • z ''1'1 a
I ,',z, .11101 küziiI többen
Iii 'L'II.:1-:. t:l-!Y ijJar!):> !l \'lll<!

liiilikl.m 'II r ·I.jl!ilc.i df. Elhilld
II '/Idk, hOl!" LI ili\' ,b<'1l ';7.]nlllt- '
I ,ll I' zi kl',v il!hlek llIaguk

.... ~
Milliárdo hitel

akisiparosoknak.

~ . l\fui )1, I :ik.
fl kil ~ k- >\, llel' ry' zl rü

, ikl::r i 'i öb 'Il,

nulú ll' i él _Y' lI\lIicJhll il~

lilolrtl az Ire íJ ver cny
bi I l, \ism" ''c leven,·
rÚI' h\' ll' fc~) ln~l ,tt~

é~? I ~~ ~1!'illlll1lsá~"t1,

húr, sZélb d,'Ydknr
lall) b<111 cl:!') hel '!.ésl
n)'ulck ll'lul' k-:níéinl.
::>ót tJz i L ik", "'l-!l " "bdl 

b II d"llr b' j<.; jutnIIdIc
L ~li'nH~rés zé!'zlaj-'I

kell 111 ghajl nunk Przih·
\i zk) 11;\ '::'0, <:ll zrcdes
munl<~I:. (j'Jel lült. ki él

~ 'omni le\' ~nt uldémL
rendi i\til él ilis, k\radh lat
leli I szervezOi'" s akin 'I rö·
vid ptir It ti mül{öd<:. u 7

rássz Tn n vi zj eIéi r\! e
n , ',z.-rÜ in 'ZI JlI)' I' ji"·
ll; , :t.

....... ..t~.-.. ......_. ..-.....-.......~........-..._.4.-..........-..'

lÁRCA
A Helvétziai Vall' st' telt
t rtá Gyomai Ekklézsia

Históriája.
K -SZült 183 -1837 esztendőkben,

Irta: OAVIOHAzv SAMUEL
~\'lHl"Ji I\:f. ldkllhJ~/i(lr.

d h,! ; ... hlirhlli c '\ IhíZII1CStv "(l~s('.~or~l.

lAl' l:: h.h.'ll! IIYlll1ldltÍ~hclil ~chol

111-'-): I 111 j ... i 'III ~rIJI..cs keti!" I
: ", l kl ú,,",) (:;) -

" '"dlll( enkcl! ~<lg 'ar NlIll'

,,,! iLl i . 1~14,lul r II <l.-nl.:
III lj )I,jh C,dgál\l'''\( i, 1.,I,llcll
ed!~\ ik >iL-:knll. 1c'~3 )~ba jiillck

L Ille l I:v di '1I 'o ( i:; tdczö
I~l:r nyh61. Id' I' leli Gyomd

, .1'(\" fempl lInd \'L111 <.:: y, cl

fl eli .. , e ,l,,' I rnci 11m k ! h I' III

~i11 ,) I l, ? Familill \'an bl:n-
lit .I (i liLl. f " I III 'hio nul-!Y
II 'p" "c~ii il ~d . l1I,lj I CloJ),#

ol I 7l(JI 'dr cs ,'rI '~ilc

élll k,
ln,', 171K-1721 Birdja lis

eit\' L 'I'SrniIH.I I lil(ll'iu' a \'úll
I glt:; MályJS k v~ 'senn lévlin
meg ekkol' il vi "Zd 'zakild
zoli. az .:i (i II innen ei ]<öllüzüft
lako k. Ell\! 'k i Ici 'I>t'n ké
'züH e \' n'd Templom, ksl:s
innen cl kGIfi',zvl!n. a H 'Ijs '~r

cr.jllllapil ;dalt hivl~ I 'nsége mi
ali f<örüs Tarcsára, 172'2 ·Iül
I _ ··ig Kós h;rcnlL ktl a t~iro,

I i il tond 'ág >1 i 'cll és L 'nl
~\'el FI' ége v611. • \6 'riu:,s
p dig leli I 'agy P,i1 Fel't'nlz, ki
lizell hiviltal1:il 20 eszlen ökig
vi. elte, Kús Fer>lllz id >jébe ké
sziill a Nad T 'mp!( m Iwjjcbe
masi!' siiv inyb 'I és sárból.
17_ú-I(,I 17~8-ig I 'yilas Ger
g ly, 17'i9-tól 1731-ig ')1' $t Bi
rú jdllü , 1732-161 1730-ig .sza
b.-) Pél r. Enn k id jébe velv
l.!öl! a r'lXil a n<Jpl'~. az el611 ki
lelv'n aZ ddö il Heli ég júv-

d ,itl101llíl.l-;)~II'-d 17(~7~igCsal

11,1;'!\' 1<'111 (IS, [kkor k 'sürll az
l'!,iblli Ikjjcn CI -·ik l'nllllom
V(ljllg'!>(,1. 17,-:",Q,-1740-ig' Kw
I'ál:; (vl;lrtoll, r::kkor jüll Török
OI"7.i'Iy-rúl id~ is él küz 'il1~él-!es

lJelis, 1741-174~lig Oláh
G" 'irgy, kinek l:!:,LÍ ':szlemio.!jlo1
benn leli I)erúlai Islván Nótá~

riu', l;' '"z ,1[!éÍlI 40 esztendő

Idg, a mikor nh?g Iiöll. 1743
1745-i~i Tak' Alldrá -, Ekkor
önlelcil II mostani nagyobbik
Harclllg. ugy mini 17451b,
174(, - 1749-ig D.l' OV~I 's jános.
1750 - 1752-ig Szántai Nagy
András. 175,) - 1756 1 ig imét
Csal Nflgy jállos, 1757 - 1759·
ig ismét D,Kovács jános, 1760
ba Bó,lor jános. Ennek id 'jé~

belln készüll a 4#ik vagy Fa
Templom az ellliiktl hejjen, Er
röl az a hir. hogy Ti" rök szLi~

lékl0l LJrmazolf. 1761 - 1762-

ig iSI1l~1 Oláh (Iyilrlty, 1763 "
1764,ig ismél Öreg Biró János.
a mikor meg is hóll, 'az ugyne
ven!lt Sáros Télel)n, mivel ek
kor az ulakról kdfelé hány' sár
falmócljára álloll.1765 -1769
ig Kis Csapó Anelrils. 17701 1)12
ismét Szánta! Nagy András.
Ennek Biróságitbann foglák fel
a Birák s osztollák el a lako
soknak aPóhalmot, 1771·tOI
1772-ig iSI1l12t D.Kovács jános
hires és nagy fehetfségli Gazda,
1773 - 1774-ig G,Szabó jános,
ennek \dld 'I.> II készü II a'z ötö·
clik Templom égeletlen léglából.
1775 - 1777:ig Biró Péter, ki,
nek idejébenn készült a Cantori
Oskola vagy az.on Oskola. mely
utóbb Kánlor háza lett. 1778
1779·ig Szalóki Nagy Andr~s.
öntődöll alatta a mostani kis
harang.

(folyI. küv)
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GYOMAI PIACI ÁRAK:
Gabonapiac : Buza 330. rozs ()(I(),

árpa 180, zab 160, tengeri szemes 200.
csöves 90 ezer korona mázsánként.

Husáruk: Marhahus 16, borjuhus
24, sertéshus 24. iuhhus 20. szalonna
24 - 26. zsir 26. kolbász 32 ezer koro
na kilogramonkénl.

TeJtermékek : Tej 2500, tejfel 15
18.000 K. lilerensénl. lehéllluró 4 - 6000,
vaj 35-40.000 korona kilogramonl\ent.

Baromfi és tojáll: Csirke párju 20
lyuk drb.ja 40, Kacsa sovány párja 60
70. Liba sovány drb.ja 90 - tOO. Ka,
csa kövér 19, Liba kövér 20, Pulyka
14 ezer korQl1U kilowamonkénl. To
iás drb.ja 14()() korona.

Az olasz-román barátság'i
szerződés mind a két kormányt
a békeszerződés által teremtett
helyzet fenntartására kötelezi.
Románia jelen határainak
integritását a szerződés nem
veHe fel.

Az aa>.erikai dklon.
Rettenetes erejű ciklon pusz

litotta el Észak,Amerika fúnI
dérkertjét, az amerikai milli
árdosok üc!i.i1óhelyéf. A floridai
partvidék 60 mértfüldnyi kifel"
icdésben pu ztufl el. 38.000
ember maradt hajléktalanná; a
kár 150 millió dollár.

NélUetonzÁg.
Hannover városban afertözü1!

ivóviztól tifusziárvány támadt.
1670,en feküsznek betegen.
50 <!rnbcr maghalt.
ProtedA.. "VUÁvkongresz..

.zu. DrezdAban.
160 millió porlestáns sorsáról

ti1niÍcskoztak a mult héten
l)rezdában. A világgyúlcs Öl

szónoka közül 4 némel és 1
magyar volt. Dr Raffay Sándor
bányakerületi ev. püspök és
Csikesz Sánci r debreceni
hittudományi dékán képvis ,lték
a magyar protestánsegyházakat.

Hollandia.
A hires hollandiai minta·

vásáron érdekes mallYi1r uj,
donságok szerepellek és fel
tűnést keltettek. Ott szerepelt a
matyóhimzés, a tokaji bor, a
mag-yar paprika és a magyar
muzsikus cigány.

Spanyolor.zÁg.
A két héltel ezelőlt történt

kal 111li lázadás után, most
ujabb katonai mozgalom ke·
letkezetl, a jelen kormány
megbuktatására.

Genf.
A nép zövelségi köziyül 's

tudomásui velte és megállapitota
hogy Magyarország pénzügyi
stabilitása biztositva van. Ezzel
véget éri az ujjáépités műve.

Horv4tor.zAg.
Radics a horvátok nagy poli·

tikusa azt a kijelentést telte,
hogy ha a csehek okosak, a
magyar Felvidéket visszaen
gedik Magyarországnak. ami,
lyen gyorsan csak lehet, mert
igya határ abszurd és
lehetetlen. (Végre ők is belátják)

H I R E K
Istentiszteletek. A ref. tem

plomban szept. 26-án d. e. fél 9
6rakor prédikál Répás Pál ref.
lelkész. Az ágo tai evan·
gélíkus templomban délelőtt

9 órakor német nyelvü lsten,
ifiszleletet lart, Feiler Ernő

lelkész. A róm. kath. templom
ban reggel 9 órakorislentisztelet
evangélium magyariÍzaltal,
tartja Cs~rnay Géza plebános.
D. Ú. 3. órakor Iylánia.

Csak praktíkusan.

- Uram! Egy kisebb
c;zobrot szeretnék venni
l1\~mbe.

- Parancsoljon méltóságos
asszonyom választani Istók Já
nos két hires kis szobra: MlIn
kticsy és Jókai közöl l.

- Fannyml Most talán Jókai
az akluillisabb?

- Igazad van. De azért
Munkácsyt válasz/om, mert sok
kal szélesebb a talpil s igy ke
vésbbQ kell rá lakariláskor a
cselédnek vigyázni.

Alku.
- Mit kérne eléri a heréltért

barálom ?
- Tiz milliót uram!
- Ha még kancza volna!
- Az anyja az voll.

Feltételell elismerés.

- Schwarlz Barátom! Kilenc
venkilós feleségéből elmasszi,
rozlam, lekllráztam egy hónap
alall pont fiz kilóI. Meg van
elégedve?

- Doktor ur! Folytasson
ezt hason sikerrel még nyolcz
hónapig s akkor nyjlatkozom,

Kner.

Egy kis ráadás.

- Mihály! A faluban azl re·
b"'.s~fetilt, hogy kend szöszért·
korpáért hosszantabb haran·
g'ozza el a gazdagabb haloito
kal, mint a szegényebbekel.

- Rebesgelni rebesgethetik,
kurrátor uram, de szó sem ig'az
belőle.

- Ammondó vagyok Mihály,
1l0íl"Y mert ráterellék a I1gyel'
memel, pár hatórCli pompázás
nál minlha magam is olyast
észleltem volna.

- Az csak onnal lehet kUl"
ráfor uram, hogyanallY hasll
aknak ml;gis csak szivesebben
huzza az ember, mini a fajtája
beli koldusoknak - s tehát pár
koppintással megtoldja, hogy a I

boldogullat vigabban koczogtas
sa hosszu, maQ"as utjára.

MagángazdaBig.

- Flíur I Ilyen elűkcló l(lcól
ban egyharmadig habbal adják
be a sörl'? Ez '.:sal,js!

salih;. l; LIIiIs. - Nagy,
sóg'os urClm! Határoz az vala,
mil egy vendégnek, hd pár
slukkal keve:;\i bb van a pohará
ban : mig- a villlalatna!< "z évente
milliárdokat jelent.

- Ugor-

Szeretnélek látni
Öreg házunk tája ...
Oh, be ráborulnék
Keservesen sirvél
Jegenye fáidra,
Galamducos kapud
Vésett oszlopára !

Szeretnélek látni
Oltnak fűzes partja ...
Oh. be jó volna ott
Elmerengve járva
Kongásod hallani
Kis falunk harangja!

Szeretnélek látni
Erdők koszoruja ...
Oh, be lepihennék
Sárguló lombjaid
Hüvös ámyékába,
Selymes pázsitodra !

Szeretnélek látni
I:desanyám sirja ...
Oh, be jó lenne ott
Szenvedéstől óva,
Senkitől sem bántva,
Melletted pihenni
Koporsóba zárva!

Szeretnék még sokat,
Jaj, de mindhiába ...
Be nem teljesül már
Soha szivem vágya.
Nem juthatok többé
Sem élve, sem halva
Drága szép hazámba,
Rab-Erdélyországba !

A "Borsszem Jankó" orra
elói kaprinlottnk, el a következő

pompás kis csoda bogarat :
..Az Egyetértés hetilap" meg'
indulása igen kedveúí előjelek

mellett történt. Olvasótáborunk
örömmel veHe tudomásul át,
alakulásunkat és biztositolt ben
nünket további ragaszkodásáról.
Igen sok uj előfizető is jelent·
kezelt táborunkba. Üdvözöltek
bennünket átalakulásunk alkal
mából Scitovszy volt külügy,
miniszter. Walkó Léljos minisz'
ter. Khuen Héderváry gróf
meghatalmazolt miniszter, a
külilgyminiszterium vezetője,

Krausz Simon, Daltos Rezső

kormánylélnácsos és még szá'
mosan a zsidó kerület vezetői

közül.

Szeretnélek látni
Szépmező siksága ...
Oh, be hallgatnálak
Rajta átviharzó,
Nemere zugása,
V észes csattogása!

O" sz-, kalap uJ-donsa'gok nagy választékban megérke~~ek G oma"n
KÖNIGSTHÁLNÉ kalapszalonJaba, 'V... , ~...... "#4 '"~~~...........~.... ~.,,~.~.,...,~....... ..

Hanva' gy. ADOMAK. L~veDteünnepélyGyomáD. V'llág eseménllek
A gyomai levente egyesület ti
október D-án vasárnap délu#
tán alkalma - idő cse!én - a Ali: olauNroJnAn uerzé5dé••
sporlpályán gazdag és vál#
tozatos músoru Icv'.:nle ün~

nepélyl rendez. Az ünnepély
előkészületei lázas<Jn folynak.
A már mosl megn yilatkozó
nagy érdliklüdés arra cng d
következtni, hogy ot! lesz
Gyoma apraja, nagyja. Az
ünnepély után ;3 helyen lesz
levente táncmulatság'. Ugy az
ünnepély mint a bálak jöve·
delmét egy uj spor/pálya
felépit« 'ére fogja fordilani a
vezet6sél;f·

Megnyilt a gyomai gőz'

fúrd8. A Ti'zavidéki malom
g6zfürdőj~ f. hó 24-én meg·
nyillolt. Minden kedd és [lén'
leki nalJon a nők, hétfö és
szombaton pedig a férfi<Jk
részére. Ká<.lfiirdö mind a négy
nap ala II nyitva.

Az adótőrvények ismer'
tdése. A szegedi k~r"k 'delmi
és iparkamara kiadásában egy
az általános kereseti, jövedd~'11l

• vagyonu<!ó mcgállapilúsiÍra
":s a inl!orvn lati c1járÖlsra
vonatkozó fürv':nyeket s
rendelclckd tarlaln1élzú füzet
jeleni nwg. A füzel ára 10.000

mell, korona és az a s7.~gedi

vilri, k~reskeclelmi l'S iparkillllaránál
rendelhető meg'.

Utjelzötáblák feláUitása. Az
utjelzőtáblák felállitásál, melye
ket a községnek kelIeIt volna
foganatosilani az Autombil
Club vállalta el saját költségére
azzal a kikötéssel, hogy 1ó
esztendeig a saját jelzésére és
hirdetéseire is használhatja
azokat. Ezen idő elmultával
valamennyi a község tulaj'
donába megyát.

KiáUitás Debrecenben. A
Mezőgazdaság-i Kamara Deb,
recenben október 2-5-én
Orsz. Legelő, RétgazdasáQ"i és
Takarmány termelési Szakkiál,
lilás! rendez. - A kiállitásról
kapcsolatos mindennemú
programm megludható, illetve
megtekinthető a fószo!gabirói
rlivatalban és a Községházim.

Szaporodík hazánk népes
sége. A Statisztikai Hivata!
közleménye szerint április
juliusi évnegyedben a lakos'

........._ ...__ ságunk 20.000 lélekke! szapor~
......~ •••••-'*' .;ewt.a:.w*w ..

rodott. A legtöbb házasságot
Somogyban, a legkevesebbet
Hajdu megyében kötötték. A
városok közötl Budapest
vezet és Debrecen maradt le
utolsónak. A legtöbb gyermek
születik Szabolcsban és 5zat
márban, legkevesebb Tolnában.

Állami facsemete iskola
bérlete. Az állami facsemete
iskola részére a község 4 é
fél kat. holdnyi terlilctet adoIt
bérbe 10.000 drb. csemetéért.
Egyuttal kikötötte azl is, hogy
az onnan kikerülő fácskákkal
elsősorban Gyoma község
lakossága lesz ellátva.
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- Mi bajod komám nem vagy
tán beteg?

- Az vagyok én komám, olyan
gyenge vagyok, hogy alig tudok
járni. Azt mondja a doktor, hogy
egy kis jó bor erösltene, De hát
hol vegyek GyomAn jó bort?

- Hol vegyél?.. Menj csak
OLAJOS LAJOS-hoz, kapsz ott zárt
edényben olyan TISZAVIDÉKI BORT
hogy meggy6gyulsz töle, kUlönö
sen ha mindennap iszol belOle
egy litert. .

Sport.
A két helybeli csapal első baj

noki mérkőzése az őszi sze'
zonban fényesen sikerült, mert
mig a GyMTE, a Saját honában
félelmetes M.Törekvést győzte

k, addig a GySC, az ide kisor
solt bajnok aspiráns MAFC,on
aratott ritkán látott szep játék,
kal értékes győzelmeI.

A kél mérkőzésről az alábbi
akban számolunk be:

GySC-MAFC. 4:2 (1:0).
Biró: dr. Hegyi.

Lapunk helyszüke miatt a já,
tékosokról külön nem emlékez
hetünk meg, csupán annyi! ir'
hatunk, hogy ha a csapat az
egész szezon alatt ilyen szép
és eredményes játékkal lepi
meg az amugy is csekély szá,
mu közönséget, ugy az ered,
mény sem maradhat el. vagyis
j020t 12rthatnak a helyezésre,

A gólokat az első félidőben

Papp I. a lI,ik felidőben Papp II.
0s Bogorin 2, GySC, az ellen
fél nEszéról Kun (11 ,esből) és
Piczkó szerezték.

GyMTE - M.-Törekvés 2: 1 (1 :0).

Biró Wiegner.

>. gyomai csapat kezdésével
es egyben támadásával is indul
a játék s már a 2-ik percben
Szilágyi éles lövését a kapus
csak nehezen fogja. A 15. perc'
ben Gecsei lefut, a hátvédekd
kicselezi és szépen helyezett
gólt lő. A kapott gól után a Tö
rekvés is offenzivába kezd, de
a jól múködó közvetlen véde
lem visszaveri a támCldásaikal
s igy cl mezőberényiek tánk'!'
dásai nem hoznak sikert.

Sziinet után a Törekvés több
ször veszélybe hozza a g'yomi
kapui, de erdményt nem érnek
el. A 30-ik percben egy kapu
ollőtti kavarodásból a Törekvés
11 - hez jut, melyből a ki,
egyenlités megszülelik. A hát
ralevő idő alatt a GyMTE finis
be kezd, hogy a győztes gólt
megszerezze, amit a 40 percben
Hainfarth révén el is ér, s ezzel
vége is van a heves iramu he
lyenként durva faultoktól tarki·
tolt mérkózésnek.

PUBLIKÁCIÓ.
Egy emberi h6napos vagy éves

cselédnek azonnali belépésre fel
vesz Olajos Lajos bOJ'nllgykereskedő

Gyoma, Tompa Mih.""y (Iskola) ulca
879. házsziim.

Egypár zongora növendékei elviillal
Illkásán LeimdörfeJ'né, (özv. Pikó-féle
házban.)

Kohn Gyula I.>~dogosGyoma, End
rődi-UI 1100. szám nagy fUrdökádat
400.000 koronáért, épületrnunkól,
ugyszintén javitósokat a legponlosab
ban és legjulányosabban készit.

Ehrmann Adolf üzletében zomlinc
edények, porcelIán és Uvegáruk
állandó nagy válilsztékbiln, leszállitott
árakban szeruheWk be. Szódavizet
megrendelcsre hdzhlll sz<illi/. Alkalmi
célokra edényeket kölcsön ad.

Kiss János kárpilos-diszitó cs ko
csifényezó Oyoma. Honhy Mildos-ul
L:!i\8 (voll Gazd.ls<Ígi T.,kim!kpénzI61·
h6z.) Állandóün rakl<iron lartok és
rendcl,'src l,észiJell: hencserekei, divó
IIyok~I, rllglln)'os áll'ybetélcket. mad
r<:1(:ok,,/. súllonltarnillll'<ikat, foleleket,
IIi1yszintén min(lezeknck javitúsát és
alllllzdsál a legizlésesebb kivitelben,
valamint fiiggvnyöl<. szlorol< és mici·
ták készitésél és felhelyezését sza!<sze
rilen és szolid áron viiIlaiom. Elsőren'

dil kocsifényezést és kocsi belső I(ár
pitozásiit a legszebben készilern. Ezu
ton is kérem a Gyoma cS Elldrőd

I(özs~g naR'yérdeml1 közönségének szi
ves pártfogaslH.

Házasulandók figyelmébe! Lako
dalmilkril kölcsönözök tányérokat.
edényeket és poh.lrakat. Továbbá
lIleg-lepö olcso itrbarl lehel kapni üveg
és pOI'c~lánarlll, fehér t~nyérokal

4500 K-IÓI 7000 kor'máig. Tandler
Sándor, Endröd.

HUGYECZ LAJOS lakatosmester
Gyoma, Temelö ucca 57'2 elv.illalja
takaréktüzhelyek és sirkeritések
k~szilésél és javllásá/. kályhák Char
loUe bélelését és minden e szakmá
ba vágó munkál. Takaréktüzhelyek,
berakott sparheltekhez ajtók, sU
tök, rámlik, vaskemenceajt6k 11
I~f!'cgy,zcrllbb'ol a legjobb kivirelig'
állilnclúan raktáron. FUrdöszoba be·
rendezéseket sf.akszerlien készil,javil
és ,z,-rd Kiilt""gvetéssel c1ijmenlesen
"zolgiil. Minden nála I<észilell nlllllká
ért j61állásl válll1l. Kedvező fizetési
feltételek.

lvlalom-ulc'1 1ó20 szalll qlal/. egy
erös kutágas vall eladó. l'::rdel<10dni
lehel ugyanot/.

BEZZEGH JANOS órás és ékszerész
Endrőd, Nagy-ut 26, Homok,féle ház,
óra és ékszerjavitilsokat il legponto,
sabban jótállás mellett vállal. Raktáron
tart pontosan szabályozolt inga, fali
és ébresztő órákat, ugyszintén zseb,
órákat. Törl aranyat vagy ezüstöt a
legmilgilsabb nilpi áron vesz. Nagyobb
j<lvitásokért házhoz megy.

Butorok. Tele sima és tömör hálok,
ebédlől" festett butorok, dió, eper és
bükkfa kihuzós ebédlő asztalok, mo'
dern b"kl<fa és hajlitott székek állan
dóan rilktáron vannal( Vatay Gábor
motoreróre berendezett asztalos ipill"
telepen Gyomáll, f\ossuth Lajos IlCC"
77>7 szám. Ugyanott épUletasztalos
munkák jutányos áron megrendel
hetök.

L1j láncboronil és fogasbofOna, kg
iobb kivilelben, legQlcsóbban besze"ez
hető Józsik István kovács mesternél
Gyoma. Deák ferenc-ucca 364.

BOHN M. és TARSAI bél<éscsaLMi
gózléglagyárának hornyolt cserép
gyárlmányainak ieral<ata Gyomán
GROSZ ZOLTAN fakereskedö va
suli lelepén, Endrődön il fillelepen.
f.ladils gyári árban kedvezö fizetési
feltételek mellett <I cég gyomai és
endrődi irodáj6ban.

Papp Vazul ócskavas, használl bu
lor és fémkeresked6, Gyoma, Jók"i M.
(Dohány) - ucc" &1R. tudalja a nagy
érdemli küzánóéggel, hogy nálla il leg
julányosabb árban lehel kapni susz
ier, szabó és nói I'llrrógépeket, zongo'
ril, gr<lmofon és hegedtJ, szecska,vagó.
darálók, egy sz babeli butor, subl<il,
gyermekágy, mdls',k. Ilin!óféderek. ~I
tól< ablal<ok, kertisul'számok, fiiggö
és aszlaliliimpák legnagyobb vál"sz.
lékban, kis kézikocsi, ruganyos VilS'
ágy, bévér járgány, sparhell, kályhil.
esztergált fliggönyl1ll'tó. c1rótkerilés
bármilyen mérel·ben. Al. r1ddott áruk
értél<e gabonában is fizethet6. Ugyan"
vesz mindcnfcile ócskaVasat. ITzd. öl ...
mol. cinkel. törött gépek~', hilsznave
helJen rádiol<at, rongyot. csontot, su
badilrabol és bármilyen lil'q,eket.
I{ánn}'l; két lovcJs slrMlwcsij{1Il min
dennclmi l<isebb fUl'ilrol<a1 olcsó dij
sz"b.is mellett vállal.

EGYRÖL-MAsRÓL

Mimikri.
Igy hívják az állatoknak <lzt

il sajátságát, hog'y környeze
tükhöz tudnak alkalmazkodni.
JóJ tuclja azt a vadász, milyen
';:épen m,zg turl lapuini a nyul
a fm'jón meg <l szántásban. Igen,
mert bundája barnás, mint ősz'
SLe I a táj. A hideg sarkvidéke
ken élő sarki róka nyáron ró
kavcres, télen pedig hófehér. A
SzaharábCln éló számos állat
szine homoksárga. Hiába, az
állatok okos<lk, felruházt<l őket.

Clnyiuk, a naByterll1~;szcl, védel~

mi eszközökkel.
Nem olYIln ismeretlen fo,

g'alom ez a mhnikri llZ ember
nél sem. Mindnyájan ismerjük,
InihelyI magyarúl mondjuk. A
mirnikri <lZ embernél a divat.
Pid. egy tótágast gondolkozó
múvelJ francia hölgy kificamo'
eloff eszecskéjéveJ kifundál Va
lami ruhanélküliséget, lenyiszál
tatja természetadta ékességét
0s ugy járja a különböző

"trolt"-ok vitustClncát a jazzband
ékes zajára. (Önkéntelenül
eszünkbe jut a "trotli" szó.) De
mit tesz az emberi mimikri, a
divat. Pár hét mulva a szegény,
ártatlan, a művelt franciaságok
ról mit sem sejtő, a kificamo,
dolt crköksü francic:l hölgyek'

nél másformább gondolknzásu
nők millió.í dőlnek be a kultu'
rált nyugat szokásainak. A divat
"ránk lesz lőcsö!ve", hogy ékes
magyarsággal beszéljünk.

Csakhogy a kéfféle mimikri
között van egy kis különbség.
Az állatoknál a környezethez
való alkalmazkodás lélfeltétel.
A környezetéhez nem alkal,
mazkodó állatot könnyebben
elpusztifhalják ellenségei. De
azért a mi verébszokás, azt
nem utánozza pid. a sas.

Egyben hasonlit ilZ állati és
emberi mimikri. Az állatoknál
is létfeltélel, az emberek közül
is a magyarnál. Azonban mig'
az állatoknál az ó s<lját léfrel
tételük, addig az árva magYllr
esetéb~n nem az ő, hanem épen
ellenségeinek, az oszfráknak és
csehnek alélfeltétele. Mibál él
nének pId. a cseh klllpecek, ha
a cseh rongyot nem fogyaSZ'
taná a divatozó magyar nép?
Ezt jó] jegyezzük meg magunk
nak. Olt, Genfben árva fejünkre
is olvasták, hog'y Magyarország
fogyasztója tartozik lenni az őt

környező iparos álJamoknak.
Micsoda? Hát csak azért se!

Ebura fakó.
~

Hol vagytok régi mag'yar
szabák, csipkések, posztósok,
sinórosok, kallósok, takácsok,
gombkötők. sövegjártók, szü'

csök. ölvii"ijk? Támadjatok
fel! Lobbantsa lángra sz..?! Ic,
metek klÍsői utódaitok szuny'
nyadó magyar k:helségét, lele
Illényességét. A mai emberi
mimikri csak szemtelen veréb,
divat, ideg'en az a magyar sas
leikének, testének. A magyar
anyák bálba akarják öltöztetni
a magyar lányoklIt. Pokolba
minc\en bécsi rong'gyal, cseh
cafranggal. A megifjoc\ó magyar
Illessze vivott nagy csatiliból
ism;,' t otthonába Iért. MClgYdrul
vereke<.lelt g'yermekeiért, asszo,
nyaiért, hdmyahirL Hál akkor il

lI111gyar assz ...nyok m",g lányok
mllgyaTosilll ragyogjan<lk.

De lsten veled, drágalátos.
szép Inag'yar visele!. Szegények
vagyunk, mert azzá teltek ben
nünket. Nem telik. Huzzuk ösz
sze magunkat. Csak ugy sze'
gényes\?n, ilhogy lehet.

Nem telik? Ugyan ne illil,
jünk. rlát akkor. hogy lehetsé
ges az, hogy annyi milliárd ván
dorol luxus ruházati cikkekért
a francill, aZ osztrák sógor, meg
a cseh bratyék zsebébe? ln,
nen a száz sebből vérző,tönkre

csonkított, koldusok koldusává
telt árva Magyarorszá~bóll Ne
emlegessük azt a külkereske,
delmi mag'asabb politikát, mert
arra mi rnClgyarok mindig rán, ,

zetlünk. Ne alkudjunk sokat, ne
politizáljunk annyit. Vállaljuk
azt a genfi itéletet, vagyis in,
kább elit.Jlést, legyünk hát fo
gyasztó piaca ennek llpárlsi.
nem ruhának, hanem semminek,
annak a béc~ rongynak, cseh
cafr<lngnak. A mag'yar asszo,
nyok meg eg'észen egyszerüen
huzzák keresztül ezl az álnok
számítást. A mi luxus I'llházllti
cikl<re szükségünk van, hüs,;
gesen vásároljuk Párizsbó!,
Bécsből.a csehekiöl. Mindet, de
mindet.

De ha nem !l'~z rá szüksé·
günk?

Nem kényszerithet rá semmi
röldi hatalmasság. hiszen mi
szegények vagyunk, nem szá,
milunk, barbárok vagyunk. Nem
telik nekünk párisi diva/ra, bé
csi rongy ra, cseh cafrangru.

Hanem ha azt a trianoni pa
pir! keltéhasitják. akkor meg'
vásároljuk megint akár az ösz
szes bécsi rongyot, cseh cc:lfran,
got, ha nem is lesz szükségünk
rá. Hadd éljenek azok a cseh
"klapec"-ek. Ebadták I

Addig azonban az a rikoltozó
jazzband nagyon szomoru nótltt
kalimpál a symmihez,

jeg'yezte :

IrÓdeák.

•••
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Egy ü g V e fi fi u t felvesz a GYOMAI UJSÁG, AZ EST,
MAGYA~ORSZÁG, PESTI NAPLÓ ár sitását'a BI ier

Manó laparusitó. Fizefes 20 százaUk.
JetcntkezJli lehet azonnal a"HUNGÁRIA" nyomdában.

A zöld takarmányok
zsombolyázása.

Gazdasági hiradó,

;'\ c3alalllcid<; mcgszáritits
kÜ/.llen rendkivül sol<af \" 'szil
áiri!<-:'!> -l. s III ig' allltán is
\oli'lonOticlll. 111 t r! ll'1il1{kn
1l1'g 1m:dif's itlkalm:l\"al' tiir~'~
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A oma-Endrődi

Autó usz vállalat

ért siri a közónséget, hogy
október ó 4-től az ejjeli
azaz este 11 ó. 20 perckor
Endrődl'öl indul6 é Gyo,
már I hajnali 2 ó, 20 perc-,
kor induló járatnI- bele z-

e - ziinteh e. E helyett
r ggel 6 órakor indul
Elldrődröl a Békéscsaba

fel- menő vonarhoz.

LEH TKI

ifj. DESRE ZENY ENDRÉNÉL.

Külföldi l' pokrócok és egyéb takarók,
Amerikai traktoll' . s gépolajok,
Porosz szén és tüzifa,
Gazdasági kötélárukból ólJ'iási: választék

és Icső árak,
M..tragya (szup rfoszfát) és Porz I bár

mily mennyiség el"l kapható.
Kon Iyozó g'p használatra kiadó.

G É PJA RMO-VEZ E'rÖI

T NF LYAMOT

A YOMAI
"H GYAlI SZ VETKEZETNÉL
él legjutányosabb áron szerezhetok be:

éprakt ,. runkat
ne felejts Illeg-t I inteni ! ~ !

MINDE

. budaI=' sU "ROVAL" SOFFOR

ISKOLA vezeti:\sége tbDbek kiván

s~gára elhlltérozta, hc)gy G y o m ;i n

rendez, A soft6rlskofa érnök a

elmélet; s gyakorlati oktatast Itt

helyt!· n tar ja meg. A t3nfolyanlon

részt v lElt minden bOntetlen eléS.

él tu, UJ-ik lC!tevet betöltött lérii

és n6. - Érdekl6dnl lehel:

1926. Pk. 4(j~ '5 Sl.éÍl11!loz.

1926. vght. 1199 szilm.

Arverési hirdetmény.

Dr. Chrisliáll Kálmán ~yonléli

ügyvéd állIII képviselt kk. rlu~

szill' László és Imre iaviJr«
80,000.000 korona kövel il "S ':5

jántlékai erejéig 11 gyonrui kir.
i<Ír,lsbiróság 1')'26. évi Pic
462/3 sz. vl'g7é.-cvel eIren
ddt Idelégitési vli:,)'r ·1t<1jlús foly
fán végrehajlásl sZl?llvcdűlül

1926. évi junius hó 4 ~011 Ic,
foglClII 24,800.000 koroniIra be
csüli ingöságol<r<1 « gyomili .
kir. iárösbir,'l::'éÍl-! 1~J1li l~H1I1J

vcglésévcl az árvd"s clrln
delldvén, é'I01ll1k az 190,'. évi
XI.I. t.-c. 20 §~i1 alapján fentirI,
valamint zálogjogot sz r.~L'lI

m h fog!i1I1<l!Cjk ji'W<Ú'u is a
'.l~Td11ljliISI szenvedő lakáséÍlJ,

üzlckben G (llll:lil, I-)orlhy
Miklós ulclI 872 háZSí:t11l1 aluli
Icl:nclő llleglarttIsára hafáriclói"d
1926. évi október [ló 5 na\.ljönak
déltJián;) órájil lib·:dil< ki, ami
kor a lJirói:llg Icroglai! blllurok,
sirkövek, koc",il<, IOVdk, fdál"llk
s egyéb il1gó:iJ~'ol<al i'l Icglíjl>
I> I igéróncl< kÓl.\.lénzfizcl;;;
ellenében, cselleB' bcc,;éÍroll ulul
is el rogom adni.

Békésc:aba, 1<J2ú. évi _%Cpl.
hó 11·én.

DANCZ FEI~EN 
kir. birósági végrehajt',

Kilüzé:<i dij 80.500 krona.

könyv- és papirkereskedés
szerez be, Ugyanott iró és
rajzszerek, füzetek, isko
lai és irodai szükségle k
a leg'jutányosabban kapha
lók. A legmodernebb iróktói

összeállitott

kölcsönkönyvtár
és divatlapok
kikölesönzése

áll a nagyérdemű közönség
rendelkezésére.

KULTU A
Elmaradt tankönyveket

pontosan és leggyorsabban a

BÁCSV I A A G'YO A
(Érdekközösségben a Békéscsabai Tak<llrékpé :ttár EgyesOlettel, Békéscsaba.)

Igazgatók: BACSY GÉZA, KovAcs LAJOS főpostamester, VASS GÁBOR, ügyész: Dr. CHRISTIAN KÁLM,ÁN

Tudomására hozza az érdeklődőknek, hogy a javuló pénzvis.zonyok folyt.án e.lókelő oan[-;össze.köttetései révén
módjában van ugy rövid, mint a hosszu lejáratu váltó ölesönöket bármely összegig' igen kedvező feltételek

mellett a leggyorsabban folyósitani.
Tökekamattörlesztéses 35 éves jelZálog kölcsönöket 8.8 II 'II-OS vi részleteJ mellett b·'rl11lely összegig folyósit.
Betétekre, melyek felmondás nélkül bármillor kivehetők, I e g m a g a:;, a b b k a m i3 t ot f i z e t i .

Bővebb felvilágositás a BANK helyiség' ben a nap bármely szakában nyerhető.



6 ol al. GYOMAI uJsAG 1926. szeptember 26.

v ' nyi Aladár és István gy~e~;~nC::er:~~~:~~~~nés
mi denk r a nagyközönség leg"jobb, leggyorsabb és legelőzékenyebb kiszolgálását
ttutj l öt lességének. - Mielőtt gabona termését értékesiti keressen fel bennünket.

E R A K T Á R O Z Á S T D l JM E N T E S E N E L F O G A D U N K.
• ullilV. • ...... ...... .. .. ..t1: ...~ ....... ........., .."4*IIA. ~.,.,... u •• ft

. .
Nyomatott a "HUNGÁRIA" könyvnyomdai műintézetben Gyomán. 212 -1926.

t··· w*wils

Lapklad6.

"H U N G AR I AU
k6o-yvn-yo_dal _'Untézet•

Sz~rk~..;té.ért é. kladA.ért
felel •• I

WAGNER MARTON

!~I!!rul~~DII!!ll!I~~~II!!~llIm~ll!rn!I~!!~Np'~Il~!~:I

gg" NÉ ~i~ M ET- .i
i~ FRANCIA ~
-a ~~
oa, ~-

~~ nyelv és zongora ~..
~. T~

~~ tanitást vállalok. .1
~~ i:
& •• ·i
~~ Cim és fl:llttciek il ~,

~~ kiadóhivatal ban, ~

~$ t:
..5 -.,,- -411' ~I' -..t- p•.~ .. '111' -tp. '41" ..... tK.

~IIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIQIIlIIUIHIIIIIIIIIIUIIIIUUd""IIlIII\lI'1j)

Egy jó házból való,
IV. polgárit végzett

OGYES FiÚ

TANULONAK
felvétetik a

"HUNGÁRIA"
könyvnyomdában

GVOMAN.

A TISZAVIDÉKI HENGERMALOM
ÉS TÁRHAz R.-T.

buzáért mindenkor a legmagasabb napiárat fizeti,
buzát beraktározásra minden mennyiségben dij
talanul átvesz és buzát (beraktározottból is)
bármikor azonnal b e c s e r e' I
szép és jó Iisztre •
ARPAT és TENGERIT megdarál, illetve friss darával
azonnal becserél. - Városi buza bevásárlóhelye :

BAcsv ÉS TARSAI BANK cégnél van.

Városi Iisztelárusi tóhelyen: Gyomai Nagy Áruház,
Klein Vilmos R.-T. üzletében mindenfajta őrlemény

bármilyen mennyisé~.ben k a p h a t o'
a legolcsóbb naplaron •

Autóbus menetrend Buzát, csövestengera, .

GYOMA és ENDRÖD között.
heremagot és tökmagot
ategmagasabb napiáron

GVOMARÓL INDUL: ENDRÖDRÖL INDUL:
vesz

SCHWARCZ DAvID
hajnal 5 óra 30 perc hajnal 5 6ra - perc u Angol.Magyar Bank m~'
hajnal 6 óra 30 perc hajnal 6 óra - perc b/zottj•.
délel(Stt 9 óra - perc délelött 8 óra - perc
délellltt 10 óra - perc délelött 9 óra 20 perc

délután 1 6ra - perc déle/ött 10 óra 30 perc
RAKTAR:

délután 2 óra 20 perc délután 1 6ra 20 perc Ehrmann háznál é8 a v••utn'l

délután 6 óra - perc délután 3 óra - perc
délután 7 óra 15 perc délután 6 óra 20 perc

FELTÉTELES MEGALLÓHELYEK: GYOMAN, Kossuth L u. gróf Tisza
István u. sarok, Piac·tér rendes megálló, Artézl-kut, Hangya flSUzlet,
Vágóhid. Iványi malom. - ENORÖDÖN : Napkeleti vendégl(S, Kórház,
Kondorosl·ut, Piac-tér. - KUllln menetekre aut6, a sofförnél rendelhetI!.

Menetjegy nappal 1 pengő, éÜel 1.50 pangO, csomagjegy 50 flll6r.

A léniákkBI aláhuzott menetek hivatalos és állandóan fenntartott me
netek, mig az alll nem huzott menetek az AUTÓBUSZ VALLALAT:által

ideiglenesen fenntartott menetek.

Októker 4-től az autóbusz csak a táblákkal meg
jelölt rendes és feltételes megálló helyeken fog meg'állani,
kéretik a nagyérdemű közönség ehez alkalmazkodni.

"KÖNYVNYOMDAI MŰINTÉZET
PETÖFI-TÉR 2. G Y O M A. PETÖFI-TÉR 2.

..................................................................:i
nnemű nyomtatványokat ízléses és szép kivitelben, f

o c ón, gyorsan és pontosan készit a f

UNGÁRIA"

Mi
•••

•

Figyelem!

bérszá ntást

A sz,intási dlj fele, gyalog
napszámban ls törleszthető.

c1,inyös felléfek~k melletl.

A nag laposi uradalomban
sZéÍntó 60 HP. motorl

ekéinkkl'l véÍllalunk

a Ó

SZéÍntani óhajtók jelentI
kC7.7.enek a nagylaposi

lIroJdai0ITI intézóiénéJ.

V sut IJccán 4 szoba, elél
sz ba, cselédszoba konyha
és i<amrából áll tégla épUlet
tUzfallal a szomszéd házhoz
épllve. - Eladó vagy bérbe
ad 2 k:Jt. hold kert a rév
!aposon községt 110 percre.
Esetl~ kIseb parcelékban
is. Továbbá egy kitün(S zon
gor , 2 vaskályha, egy viz-

hord6 lajt.

Bövebbeta Máday patikában.

r··.-.··..,.·....···-......-·...-..·,
I ŰT ÁGYA'
I 1a z z I kos szuperfo5Zfát. ii edv v éS tizet si fellételek I
li mellett, waggon-tételekben li
! gyárI árban, !
, Wa ner Márton Fiai i
li fakeresked(sknél li
! Gyom n és Mezőberényben !i b szerezhető. i
li Arak 5 feltét lek ugyanott i
! meg udhatók.

i... ••~ .J

•••••••••:..

irdes n lapunkban!
Ha hirdet, biztos a siker.
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* POLITIKAI-, TÁRSADALMI- ÉS KÖZGAZDASÁGI HETILAP *
A lap szalleml és anyagi rúz't Illata

minden megk.r••••

"H U N G AR I AII könyvnyomda
clm6re kUldenda.

5zerkeszté5ség és kiadóhivatal

"H U N G A R I A" könyvnyomda
G y o m a, PeUlfl·tér 2.

Előfizetésiér negyedévre helyben 10.000 K.
Elllfizetési ár negyedévre vidékre 12.500 K.

Megjelenik minden vasárnap reggel.

Felelé5s szerkesztéS:

WAGNER MARTON
a kiadóhivatal vez.tC5je.

,,,, Lapzárta P É N T E K, déli 12 6r••

Gyomán szabadon adható bérbe a lakás.
A népjóJéti és munkaügyi korlátozó kivételes rendel

miniszter mról értesitette a kezéseket ujból kiterjessze
községi elöljárósdgat, hogy es hogy a szabad rendel
a községbö[ felterjesztett kezési jog gyakorlása fel·
összes panaszokat megvizs- fUggesztessék. Ezek után a
gálta, azonban nem talált bérletiszerzódések amagán
alapot arra, hogy Gyoma jog szabályai szerint szaba-
községre a háztulajdont don megköthetök.

• ...... •• 4•

főispán

ft •

bóthy István polgármester
rel élükön és Okány község
küldöttsége Zieh Károly fő

szolgabiró vezetésével. A
községháza feldiszitett
nagytermében Tardy Lajos
főjegyző Vésztő és Elek
Sándor ref. lelkész Okány
község nevében hálás és
meleg szavak kiséretében
nyujtották át a főispánnak

a diszpolgári okleveleket.
Este pedig népes vacsora

volt a vésztői kaszinóban.
melyen az ünnepelt főispán
magas koncepcióju"beszé
det tartott.

•••

Kovacsics Dezső

ünneplése.

,~ ......~ ..

A vármegyénk főispánját

Vésztő és Okány községek
lakOSSága a karácsonyi
árviz alkalmával kifejtett
nagyjelentőségü tevékeny
ségéért. forró hálájának je
Iéül diszpolgárrá válasz
totta.

A diszpolgári okleveleket
vasárnap adták át Vésztőn
FőispánUI' Óméltóságának.
Az ünnepélyen megjelent
Temesváry Imre. a kerület
képviselője, Békésvárme
gye tisztikara és Konkoly
Tihamér vezetésével, Bé
késcsaba városának nagy
számu küldöttsége Bert-

falevél helyén szemléli a
jövendőnek ma aluvó. de
nehány hónap mulva dia
dalmas uj életre fakadó rü
gyét, a gazda elhinti a leg
jobb édes anyának óvó.
melengető kebelébe a jö
vendő aratásnak drága re
ménységét, mel·t tudja, hogy
ősz és tél után jön el a nap
sugaras, a madárdalos a
virágos tavasz, az arany
kalászos nyárI

Nagy és hervadó ősz

szakadott e világra alá ak·
kor is, mikor elnémultak él

fegyverek és ott Párizsnak
környékén békételen békes
séget diktáltak dicsőséges

népeknek, dicsőséges nem
::.eteknek. Ott Trianollban
elhel'vasztottak, durva lá-

bakkallegázoltak minden ~ I
becsületet. minden tisztes- Október 6
séget s aláhanyatlani kény- ., .....
szeritőkmagát a tűzsugaru
magyar életnek ezredéven Nemzelünk éle/ében vannak

f 1- kl" nagyszerü napok. melyeken
át ény o irá yl napJát. összesürüsödötl a nemzet min-

Ám csak vetegessük mi den öröme, minden bánata egy
magunk és embertársaink, nagy eseményben. mely.zket a
gyermekeink és aggastyán- végzet keze jelölt meg vezérlő

k I lk b b csillagokul, melyek egyfelől a
jain e é e a magyar e- multat tMjélk fel, addig másfetől
csületnek. a magyar tisz- , utat mula/nak a jövőbe. A nem
tességnek, a magyar haza- zet i~koléll azok, melyekbe csak
szeretetnek drága magjait addig szabad járnunk, mig" a
az eljövendó tavasz, az el- hazaszeretet tiszta szándékait

k l hordjuk keblünkben. E napok:
jövendőarany a ászosnyár a nemzeti ünnepnapjaink s ezek
biztos reménységében bizo- egyike október 6.
nyos hitében: Mi történt e napon? 1848.

aratunk még mi a Bftnitban március l~én a magyar nem-
magyarbudt,viuhangozza zet tudatára ébredt nemzeti mi-
még a Kárpátok ercfeie Rá- voltának; érezle, hOj:l"v tovább
kócz! Uro atói't, 'en még nem viselheti a szolgaság igá-
feltámadáa,lesz még magyar ját saját földjén. Magyar alkol.

bvaaz ezen a világon I mányos államot akart alkotni,
....,.ft" - "'_""J~" .,. ""..~ ~~ "'-~., " _ , , ,..,... mert ahhoz joga volf: maga

szerezle meg és tortotla fenn
száz meg száz gyilkos csata
árán hazáját.

A kisded magyar sereg lelje
sen magára hagyatva csodákdt
múvelt. Azonbon bekövetkezik
a szomoru aug. 13-iki nap, a
világosi fegyver letétel s ezzel
ránkborul az önkény sötét éjszal

kája. Rablánc. bilincs, penészes
börtön, !l'olyó, bitófa jut a leg·
nagyobb hazaliaknak. Arad ksz
a magyar Golgota, október 6
ika pedig örökös gyásznap,merl
ezen a helyen, ezen a napon
bakó kezére juttatja Haynau a
szabadságharcunk hős tábor
nokait.

Fájó, de biiszke szivvel em
lékszünk meg ezen a napon
azokról a dicső hősökről, akik
éle/ükkel pecsételték meg ma
gasztos küzdelmünket.

Példáiuk a mi örökségünk és
reményünk a jövőre: hogy
amely népből válságos percei
ben olyan férfiak támadnak, mint
ők voltak, lsten népe, mely élni
fog Időtlen időkig és megküzd
nemcsak a szegény országun
kat megtépett földéhes oláh,
cseh és szerb hiénákkal, de még
a poklok borzalmaival is.

Magyar Testvérem! Ne feledd
halottaidat, ne feledd azt, hogy
a nagy Tizenhárom szobrát
bocskoros oláh porba döntötte
és gunnyal nevet a vérrel szen
telt magyar földön. Remélj
és hidd. hogy eljó az a nap,
amikor ujra Aradon magyar
ünnepet ülhetsz.

z.
Megel'őtelenedett megint

a néhállY héllel ezelőtt

aranysárga buzakalászokat
érlelt nyári napnqk tüzes
csókolása ! A költöző ma
darak megismerték az ö
idejiiket, a villás farku fecs
kék nem csaponganak már
ereszeink alatt. Nappalok
nak megl'övidülése, éjsza
káknal< meghosszabbodá
sa, pompáz6 virágoknak
hervadása, falevelek alá
hullása együtt hirdeti az
igazságot: beköszöntött az
ősz!

S még ha éd<.>s mustot
adó s7.ől!öfi.il'tökk('1gazda
gok volnának is szőllős

kertjeink, - s még ha a
haldoklásában is ezer szin
pompáju világ merengőköl
tői gondolatokra ihletné
lelkünket - s még ha na
gyon kedves is tud lenni
egy-egy verőfényes őszi

nap. melyen diadalmasan
birkózik a hüvösödő ál'am
latokkal az égi testeknek
ragyogó királya a nap: 
az ősz csak a hel'v<Jdásnak.
csak a pusztulásnak, csak
az elmulásnak hatalmas
hirnöke!

Virágzásnak hervadás a
nyomában járó utitársa. 
születésnek elmulás a fel
tétlen és kikerülhetetlen kö
vetkezménye. - porból for
máltattál és porrá leszesz
6h embel': - ezt hirdeti él

megbágyadó nap, ezt zugja
a sivitó őszi szél, erről

mond éneket a költöző

madár!
Ám az elmélyedő, a gon

dolkodó él hitében örökké
valóság szárnyait biró em
beri lélek nem a melank
hó\ia sötét szemüveg"én át
nézi a nagy természetnek
megerőtelenedését,nem az
apát. ki a tehetetlenségével
hallgatja a csontokat meg
rázó igazságot. hanem elő

re tekint és az alászakadott
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Biharban 40.000 koronát fluttek t mbea tengel"iért.

Modern sportpályát Gyomának.

Garázdálkodnak a gazdaközönség
uzsorásai.

....---- ..... .,..... .....,.

A népművelési

előadások

megkezdődnek.

A gyom<li közművelődési

egyesület a mull év jelén igen
tevékeny munkásságot fejtett
ki a népművelés terén. Az
eszme szolgálata 11 tavaszi és
nyári szüneteléssel nem sza#
kad! meg. csak nyugodott,
hogy a közelgő léli estéken
annál nagyobb erővel foly
tatódjék.

Az előadásokmegszervezése
tárgyában e napokban tarlolt
értekezleten megalakllll a
helyi népművelési bizoltság,

I mely a közművelődési eQ'ye·
sülel keretén belli I, az elmult
évi ciklus rendszere olllpján
kivánja folytatni 11 nemzelnevelő

munkáját.
Az előadások 0 irányban

tagozódnak:
t, áltaUnoe iamueHerje....tll,
2. a...akellSadáaok,
3. tadománvo.. előadbok,

formájában.
Az első csoporfbeliek a

községháza n'ag-ytel'lnében,-a
2-ik csoporfbeliek a különböző

k<lszinók helyiségeiben, <l lice
ális előlldéÍsok pedig az uri·
!«.'lszinó-illetóleg az Apolló
mozi nag'ytermében lesznek
meglarlv<l.

Az előadásoka! dobszóval
és falragasz hIrdelésekkel foQ'
juk közhirré lenIli.

Az elnökség ismélelten kéri
azokat, kik meQ'ér~ munkás·
ságga I óhajtanak részt venni
ezen nemzetmentő tevékeny·
ségben, hogyezidén is segil
ségünkre jőjjenek.

A népművelők tábora napl
ról·naprll nő, kicsiny hitűnek
kell lennie annak, Ilki a munka
sikerét kétségbe vonj<l.

Országos Kamara
Szinház.

November 7-"n ünnepl est
lesz a Nemzeti szinház Kama
ra szinházában, off lartja meg
ezredik elóodását Alapi Nándor

I vidéken szereplő társulata. A
pompásan 5zerve7eff szinész·
gárda évek óto járja keresztül
kasul oz országot és klassziku
san nemes előadásaikkal min·
denütt meghóditoffák a közön
séget. Meginduláskor csak a
nagyobb városokat látogatták.
ujabb terveikbe beíllesztették
már a kisebb helyeket is és a
jövő héten Gyomára jön a tár·
sulal, ahol az Uri-Kaszinó nagy
termét bérelték ki az előadá

sokra. Még ilyen készülJségü,
nagyszerü együltest nem látott
a mi közönségünk. Műsorok a
komoly drám<l'il'Odalom legja·

··-· ... u ..~~··,

községnek tornaterem és fel~

szerelés nélkül, öt-hatszáz
sportolni vágyó ifju, akiket a
nemesen űzölt sport a jövőben a
kevésbbé nemes szór<lkozások
tól farlana vissza.ElodíSzhatallan
szükséglet Gyomán egy modern
sportpálya. Hogy mil jelent egy
rendes sportpálya a község
ifjuságán~k, annak szép pél·
dájll Szarvas, Ilmely a tavalyi
levente versenyen egyetlen dil
jat sem viI! el, mert nem vort
gyakorlásr<l alkalmas pályája.
Az idei levenfe·versenyen az
alig' egy éves sportpályéÍn be·
gyakorolI szal'vasi leventék
5 1., 5 II. és 8 III. díjat nyertek.

A sportpálya felállitása köz·
érdek. Tegyük magunkévá e
szép tervet és segilsük a
megvalósiláshoz.

felesleges hosszasabban fej
tegetnünk. hogy az uj sport·
irányzat és leveniemozgalom
célja a magyar nemzeti uj·
jászülefés, ideálja az ujjászüle
telt magyar nemzet s kell,
hogy minden magyar ember
célia és ideáljo is ez legyen.

amelyet a házról-házra járó
kel'eskedők <l Q'azdáknak
iQ'értek és a legtöbb gazda
ilyen áron adta el gabonájá/'

Elképzelhető, mennyit nyel' a
kereskedő rajta. amikor
340.000 -350.000 koronás ár·
ban tudja azl értékesileni.
Csak a szövetkezeti szervezet

és a gabon.:Jközraktár-hálózat
sürgős kiépilésével és állandó
fejvilágosiló munkával lehet
csak ezek ellen a lelketlen
machinációk ellen védekezni.

gyülésnek dr. Daimel Sándor
alispán jelentése, továbbá azok
a köriratok, melyeket egyes
törvényhatóságok politikai,
közgazdasági és pénzilgyi
kérdésekben Békésvármegyé·
hez, állásfoglalás céljából in·
féztek.

A közQ'yülés napja még
megállapitva nincs, miután e
tekintetben a vármegye főis·

pánja még nem hotárazott.

................. ...,~

Örömmel értesU!tünk arról,
hogy a ~IYom~i levenIe egye·
süle! fáradhataflan vezetősége

egy nagyszerű terv megvaló·
silásim fáradozik. Egy uj,
modern, a kor követelménye·
inek megfelelő sportpályáI'
akar lélesiteni s ennek a cél·
jára október 0-án nagyszabásu
ünnepségeI is rendez.

Örömmel üdvözöljük e ne·
mes törekvés!. Bizony szüksége
is van a községnek eQ'y alkal
mas sportpályára, mert a mai
-mondhafni,-még a foolball·
sport szakszerű üzésére sem
alkalmas. A jerv szerint az uj
sportpálya lllkalmas lesz a
sport minden ágának kultivá·
(ására, amelyen 11 sporioini
vágyó ifjuság megtalálja az
érvényesülési körél. Eddig ~

sportolni vágyók el voltak zárva
~nnak a lehetőségétől, hogy
esefleges sporttehetségeikel
kifejleszthessék. A football
bajnoki mérkózéseken csak 11
ember szerepelhetett s ezek is
kizárólag a labdarugási Q'yako
rolták. Polgári iskoláj~ van a

Október első felében megyei
közgyülés lesz.

Most van OLAJOS LAJOS-n~\1 (Gyoma, Tompa Mihály ucca 879. szám)

O LVA N JO T I S Z A V I D É K I B O R ÉS M U S T,
hogy mln61 többet Iszik be'6le, 8IIn41 többet kiván.

Kaphat dirt ed4k1yekben IIterenk6nt la, de 8Ie••en, mert hamar elfogy.

Az elmult vasárnap Nagy.'
kereki községben, Biharvár
megyében tllrtott f~luszövetség
gyülésén megrázó adatokat
tártak fel a falusiak, hogy
milyen áron vásárolják meg a
faluzó kereskedők a magyar
életet, a gabonát és az őszi

lerményekel. Sok gazda, hogy
adóját és egyéb sürgős kiadásai!
fizetni fudj~, 40,000 koronáért
odta el lábon tengeritermésél.

Az aratáskor 200.000 korona
volt az a legnagyobb összeg,

A ..Békés" hiradása szerint.
Békésvármegye tÖrvényhafó·
sági bizottsága október első

felében közgyülést tart. A
közgyliIésnek egyik legfontol
sabb tárgya lesz amegye
háztartásának jövő évi költ·
ségvetése, továbbá halározat·
hozlltal arra nézve, hog'y az
elhalt, eltávozott választott
megyei bizoUsági fagok helyeit
választás utján mikor töltsék be.

Érdekes tárgya lesz a köz·

A kitüntetett gyomai
tisztviselő.

~U4 •• '4 •• U' •••

Tüzrendészeti
szemle.

A legutóbbi fűzesetnél erősen

kidomborodott a gyomai tűz·

oltótestület reorganizálásának
sikeres volJa. Veszedelmesebb
líízesef lalán nem is fordulJ elő

a községbel], A nádfedeles há
zak meg'engedhetlen módon
vannak egymásra halmozva.
zsufolva a leegett ház szom
szédságához es ha nem sike·
rül a Itizet lokalizálni. a szél.
csend sem menti meg a közeli
épületeket az elhamvadástól,
mert tudvalevőleg a nagyobb
tüzek maguk vernek kisebb.
nagyobb szelel.

A lűzollóság percek alatt a
színhelyen termett, majdnem
teljes létszámban és a szinte
ugyanegy percben megérkezett
négy fecskendővel, a már ak·
kor teljes erőben lobogó nád.
let6t negyedóra alatt szoritotta
vissza. Miben seQ·itségp.re volt
a lakosságnak szinte szokaflan
keszsége a vizhordásb<ln és az,
hogya nádfedél drólt<ll volt
összeflizve és fentmaradt o
letőszerkezeten, tehát nem fo·
kozla Ll veszedelmet a hál. kör
nyéke körüli szerte omlással.
Minek nagy tanusága, hogy
mily hibás tGzoltási mód CI nád
fedélnek szigonnyal, csákánnyal
vcrló Jerángalásll. Mit pedig a
nép szerte gyakorol. .

A tűzoltóJestület vezetősége

kifejezést kivánván adni cr I,,·
génység' igen derék viseikedéI
se fölött, e hó 25-én a Pavilion
ban megvendégelte a testület
embereit és a lakomán részt
vett Demus Lajos tűzoltó fel·
ügyelő Gyuláról és az alokuló
ban levő endrődi lűzoltótestület

részéről Szabó János és Timár
Lajos ur<lk.

A töbp óráig együtt mulato·
lásnak azonban komoly hálte
r~l adott azon eszmecsere, mely
a vagyonmentés módjainak
előbbrevitele, tökéletesitése kö
rül folyt le.

Ahogyan az ujonnan alakult
tűzolfó testület indult, bizton
hasznát veszi az ily. diskurálás
blln leadott tanitásoknak is.

Adja az ég, hogy ne legyen
alkalma róla gyakorlati tanusá
got tenni.

A kormányzó ur Öfőméltó.

sága Vincze Andor gyomai
járásiszámvevőnek a szám·
V(~vőségi tanácsosi cimet és
jelleget adományoztll, <l belügy
miniszter ur pedig valóságos
vármegyei számvevőség! ta·
nác' sá nevezte ki Gyulára.
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Népünnepély.
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és félmillió aranykoronát fordit
a mezőgazdasági kultura fej
lesztésére. Ebből az összegből

földmivelésiigyi iskolák épülnek,
jut belőle a meglévő téli gazda
sági iskolák felszerelésére és
ujabbak létcsilésére, ezenkivül
a középfoku szakiskolák fej·
lesztésére és épitésére, !r1lZ~

dasági kulturházak épitésére, a
kisérieli intézmények felszerelé
sére és a háziipari szakoktatás
fejlesztésére is jelentékeny
össz~g fog fennmaradni.

A füldmivelésligyi miniszter
a napokball nevezi ki az
ujonnan alakuló lll«zógazdaság'i
szakoktatási t<lnács tagjait,
<lkik minden kérdésben hivatva
lesznek véleményt adni. A
köllségvetés keretében még
ezen a beruházási összegen
felül is jelentékeny összegef

fog a kormány az alsó és

kilzépfoku szakoktatás, vala

mint a gazdasági akadémiák

továbbfejlesztésére fordilani.

Rövid időn belül eljutunk addig,

hogy minden magyar gazdának

könnyli szen'el alkalma nyilik

btIrmilyen irányu ismeretei

kiegészitésére és 11 termelés
uj elveinek elsajÍltilására.

A:.: ok.
- Elhunyt János bátyánk,

lsten nyugosztalja. Mi okozta
vesztét, Erzsók?

- Az orvosi tudomány ölte
meg, lelkem.

- Hogy értelmezi azt, ko·
mámasszony,?

- Hát nézd az öreg dokto·
runk negyvenkét esztendeig ke
zelte a hörghurut «llen és milyen
szépen elvolt mellette, még dol
gozgatott is állandóan. Most
oszt megkivánta az uj doktort
s <lmin' ez kisütötte, hogy hek
tikás, hM menten megüfö1fe
szegeny öreg'emet a guta.

Kései üdvösség.
- Szegény Varju! Egész

életén át nyomorgotf, koplalt
és most vetie magához az Ur,
<lmikor a dusgazdag m<lgtalan
nagybátyja alól is ráncigálják a
lepedőt.

A leglöbb koldussnrsu ember
nek az a végzete, hogy amikor
már nádszállal mérik, akkor pis,
logat felé a jószerencse.

Praktikus s:.:empont.
- Bernátkám ! Mit kinlódsz te

festészettel, szobrásza1fal, ami
kor nem vagy rászorulva s hét,
mint egyetlen gyermek, mester
ségemet folytatod, uri existenli.
át biztosithalsz magadnak, autón
járhatsz, versenyistálló! tarlhalsz
és akár mindennap irathatsz ma
gi'ldról minden uiságba dicshym
nuszokaI.

- Ezt te, apám, nem érted.

termelésről. Amikor él né-I EI?~dig'~lig alkottam vll\1Imi/ és
metországi és dániai 17,20 m~n~ bClrt~m nev,emet hazánk
_, I b' . muv«szet·torténetebe s fognak

Q. ás át ag uza termésekl e még emlegeIni Euröpaszerte.
hlvatkoztam, egy fiatal asz# - Nagyon szép gyermekem,
talos legény, akinek életé- de lásd, én csak kékfestő va p

ben sem volt 4 mázsés ter- gyok és nevem, hirem világra
mésénél több hitetlenül szóló és a magamszerezte va
csóválta a fejét' és vigyorgó g~on. révén akár lovasszobrot

. kesf:lltethetek magamról; tehát
arccal ,égta a szemembe: mit kin\ódsz te különb hirnév
könnyebb hazudni, mint szerzésen?

kukoricát kapcílni. [g'azél A kis bajkeverő.

van - mondottam én _ Kondoktor : Nagysága! Hány

k .. bb h d' . k éves a kis fiu '?
onnye azu 111 mmt U· A . H' fmama: aram és ét k<l.

koricát kapcílni, de. a ha· [aLIz ur. '

zugságncíl van jóval köny-· Ferkó gyerek: De csak a
nyebb munka is, teszem élzt von<lton. A földön négy esz·
az olyan könnyü, hitetlen, tendős vagyok.
üres fejet ráznj, mint a Borsszemek.
magcíé A leszúrt bölcsesség talán

. tiszMbb, de bizton nem böl,
Dr. Bajtay Mihá1y csebb.

kir. gazd. fótanlÍcsos.

Mikor a magyarok megszólalnak ..
A közbeszólókról.

Mezőgazdasági szakoktatás.
A mezőgazdasági szakoktatás

ter<7n még a háboru elótli
boldog években is sok mulasz
tás terhelte DZ ilkkori milgyal'
kormányokat. Ezeknek pót·
Jására csak most került sor,
amikor il pénzügyi kormányzat
is rájött arra, hogy il gazdasági
ujjáépités leghathatósabb esz·
köze a mezőgazdasági terme·
Jésnek minden irányban való
legintenzivebb fejlesztése.

A magyar gazdatársadafom
mindig kellő érzéket tanusitott
a külföldi tapasztalatok ered~

ményeinek é - az uj ismeret«knek
elsajátitása iránt. A szakoktatás
fejlesztés\? kélségkivül jel ntős

"szköze a többtermelésnek, A
kormánynak sikerült a külföld
figyeiméi is fölébreszteni a
hazai termelési viszonyok
iránt és igy érlük el, hogy gaz
dasági szakoktalásunk előmoz

ditását ma már cgy nagy
külföldi alapiIvány, a Rockefeller
alapitvány is támogatja. Ebből

az ali'lpifványból sok tehetséges
fiatal szakerönek külföldi
tanlllmilnyi költs geit tudjuk
fedezni lts ujabban 'lekintélyes
összeg jutolt ebből Erdészeti
Főiskolánk több tanszékének
felszer02lésére is.

A kormány most lovábbi hat

Demosthenes óta minden

szónok tudja, hogy minden

közbeszólásnál meginog a

szónoki em<o!vény. A köz·

beszóli1s váratlan mint a

ménkü, mely becsap a te

norista cilinderébe, mint az

uborkásüveg, amely emelet·

röl repül az ember fejéhez,

vagy az anayi seprő, amely

kiszámithatatlan pIllanatban

vág az ölkalmatlan gaval·

IéI' arccíba. Ja; annök ö

szóno!<Ilak, ökj nem bir a

közbeszólóival. Legjobb ha

befejezi a beszédét, mert a

közblt.szólók szaporodnak

s ugy körülrepkedik a szó
nok fejét, minI él megvadult
darázsraj. Temesrékáson
egy alkalommal szakszerü
előadást tartottam él több-

r-------····------,MindennernU nyorntatvAnyok.t bléaea éaazé.. II kivitelben oluón, V'Yo..aan;a ..ontoaan kéadt ill I A "Levente Egyesület"
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A pöha\mi uradalom földjén
kukoriCl:ltör';;; alkalmával
Szmo/I:I Lajos és Szilágyi Fe
renc cndrődi \<lkosok közölt
szóvilltás támadt, III <l id ver<2ke
déssé fajult. Szmola a társá I
«gy kis fejszével fejbevágta
annyira, hogy élelve 'zélyes
kopoIlyasérülést okozotl Szi
lágyinak. A súültet azonnal
orvosi segélyben részesitették.
A tetles ellen megindul! az
eljárás.

A mai nehéz gllZdasági
viszonyok közepetle nagy
gondol okoz Gyoma községnek
az állami polgári iskola épü~

lelének felállitásilhoz szükséges
össz«g bizlosifása. E napokban
tartott megbeszélésen az i1le~

tékes tény«zók ugy határoztak,
hogy e célra szolgáló összeget
vlllami módon az állam adja
kölcsön. Egy bizottság klildelett
ki a közoktatásügyi miniszteri~
umba ennek megtárgyalása
Girdekében.

A polgári iskolánk
elhelyezése.

Fekete Lajos 21 éves

szabó·segéd f. hó 27-é\
délelőtt gyógyíthatatlan be

teg'ségéb61 kifolyólag fel

akasztotta magát.

___o

Megvállt az élettől.

Fejszével fejbevágta
a társát.

vát adják: Hamlet, Vadkacsa,
Tartuffe, Faun, Csalódások,
Sámson és Delila, Doktor ur,
Államtitkár ur, Hannele, Kék
róka, - a modL'I'1l szindarabok
szine-java. Alapi-! egy ország
ismeri lis m@1Ínyolja II l C ak
a nagyfoku kulturműködését,de
mint szinész is a legjelesebbek
közül való. Vezető szerepek p

ben komoly egyénisége már is
bizlosilja a lel,lncgyobb sikert.
Szentiványi Béla a Magyar
Szinház repertoárjából jó isme
rőse a közönségnek. A rende
zés is az ő munkája. Mihályi
Mária, Salgó \Iona, Fekete Vil
ma, Wilt Bözsi, Hegediis Rózsi,
Miskei, Maczonkay, Pelő, Ihász,
Fekete, Biró, mind a fi illaI ge
neráczió sokat igérő nevei. Az
előadéÍsokra már a bérlclgyiij
tésI Verzilr ZolféÍn titkár meg
kezdle és remélni lehel, hogy
a naSl'yszabásu és érdemes vál
lalkozcísl méltó párlfo!Sáscíba
veszi a nemesebb élvezetekel
ainugy is nélkülöző közöns\i
günl\.
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Az elsö népművelési est.

A gyomai n,'pmüvelési bi7.0lt~ág

az első elóa lásál a 13 aradi

vérlanu emléktinek szenteli. Az

ünnepély az Apolló mozi

helyséf'ébcn esle 6 órakor lesz

meg'tarva. llnnepi szónok Do·

mokos Jimos faníló ur lesz.

.....

Világ események
Fr~f:jilor.llz..ig.

A gy(izó franciaorszóg is
odajlltoll, hogoy redllkálni1l kcll
a hivclIéllilil és nagy~úlnlll

fiszlvisclül kell elbocsillélnia, A
miniszi 'rfanács a különböző

miniszterillmok körében l::j(elle
meg o t<1kélr<i!\Os- ígi inkz·
ketk:::;ekd.

H .. I1.alldi.~.

VilnlCl hollandiai kire.Ílynű

meglortoltil a szokilsus Irón·
b zédéf. BejeienieIle, hogy él
nép-:n az adókive!t:s lerén
SCgifClli akar, mert 11Ogyok a
lerlJclt.

Cjljeh.or~2cig.

A jllgosililViui repülőroj -OOO
kiluméklTs kcirrepülű furi.Í1 cl

indult. A -ItHlnJI fl rq)ülőraj

..yik c ch g':pjc üsszdilkö
zölt u ju:~'o zkiv r12piilövel,
l1liOlynek löbb halillos <.lklozal<l
Idt,

1'1 ga.....\gi rekurd
reJ.iU6géppd.

">e1I1iZLl I'ril<ll:ia avialikus
11<.800 ml!tl:'rnyirc, em 'Ik eddi
föl ,I r"plilü Yc'pévt·j s aljban u
sl.éllitt"> 1ll<1g- 5.5 'l-fhan ,j úra
IH ,'SZdilelI"I ",i.kodolf. f:.z ClZ

eddig ckrt magasságok között
e t.:rcn il Icgné1g-YCJbl.

,'ap.i...
Öri~l'íi 'il Ion pu 71ilotl il Sd

halin ~7.ilJ \' p<1ril'id~I';1I s ,lzl
teljesen Clllllszfilollil. N rolc ja
P~lIl glw"),; eislilyedI.

Földrengé•• dklon.

B e-bl:n, valamint Alsó·
Au zlriának Iq:pnli'J bb csó
ponljilill erüs földrengést érez
tek. Ug'yane ak ér zlék a föld·
r, Ilg'l' f S IJr JllJall is, ah01 a
kt!1 crG" lökés cr városháza ha
rangjiJl is III~gkolldilolfa.

~ " " ..
GYOMAI PIACI ÁRAK:

GabonIlIpiac : BlIzu ,'i~:;, rozs ooo.
áq ,1 I ti, zub 160, lengeri sz 'mes 180,
csii\''c:s 100 ez.er knrDnu m(j;J:~állkélll.

Husárak: Marl",lIl1s 16, boriulilIs
2.1, serlésllllS ~-1, jllhhll: 20, sZdlnnna
~.t - 26. zsil' ,k ,Ib,isz c.'.! zel' \'01'0

Illl kilf~gTlJI110tlkéllt.

Tejtermékek : Tei "000, icjf,'1 16
lö.OOO 1<, Iikl' nsén!. kllénllll'o 4 - NJÜlJ.
vi1i -10 - 45.0(lO I·~()ronll kilngralTIonként.

Baromfi és tojás: Csil'1le l,hírj'1 --,
11'11\1 drb.ill -lO. Kaesa sovány I',)ri;) 60
70, 1.11111 s vany drb,ill c() - l J, !<a
C5~ kJ\'ér' 20. Liba kÖllér ~5. Plllyl;~

14 ezer korona kilol!'rélmonk ·nl. To
';s drb,id 1400 koroM.

GYOM

I R K
Istentiszteletek. .A. reL tem

plomhan szepl. 26-éin d. e. fJ' 9
orakm pl'édikcil Pellolá' Istv~1Il

ref. lelkész. Az ág'oslai el'an·
gc:likllS lemplOlllbaJl elél 'I 'il t
9 órakor magyar nyelvii IskIl

ilisztdel 'Ilari, feiler Ernő

lelké '7, A 1"<)111. ka Ih. klllpl 111

ban re~nJl:1 9 órC1knrislenii Lt 'let
evangélium Illd U Ydl'iÍzatl",I,
lartja Tmay néZCl plt' illle '"
D, ú, 0. ÓI'Dkur Irl6nia.

Személyi hir. f<eriileliink f6
radhalatJan kép li:'el<ije ur.Ze-
ke Anlal ilZ cinilIII hél ej j '11 :!
napon úl Ciyomán és Entlrúdön
larlózkocloff küo-:üns-'giink
ügyes - I)ajo d()I~i1inak inláé
sc vég-:If,

Egyházi közgy"lés. A b;,
kl's billlttfi r f. egyházkeriilei
okl(,b-:r hó 5-éli, HÓcJlllczővá·
sárlwlyen iarlja kiizgyiilC~il,
melyen HarsiÍnyi Péli ref. sp
rQS elnököl.

Felhivás a szereplőkhöz.

A népművelési himllség' j·el.
kéri mintl<Jzokdf, i1kik a nép,·
mÚITlési előaeltisokon ,zavCl·
laltal, énel<l<e1, vu!?y zenével
szerepelni óhajl<llll1k, sA:crcp~

'Iésiiket jelenl'ék be 1'ülh JÓl.sd
'Ul'll~iJ u népmlÍv-:k., i '''iau" sok
Icmkz,ij,:nd Árvahliz flil'l.-l.inf.

Zenésestet rendez a jegy"
zöikar. Gyomé1 ;sEnclrüd jilrils
kiizli~zlclLtbcll cilló jegyzliikara
él ki'>zcl;<jl',ill<.'n nag'Y5A:abásu
zellC' ,"'Id r,:mJ', az or~;z~lgos

jel!vz,'ii ón'Dldz j(Jv"lra, tvlur ,ci ,
~S Jyökü sy nagYIl 'I'Ű 111 li·
v '::;z 'I; fellél'kvel.

Hol esik a legtöbb és a
legkevesebb esö. A világun cl

C 'ncks ne óliban fává Havai
szigelcsoporl CQ rik hdyJn esik.
ahol <!vi átlagos csapaelékmeny
nyisIig 14.000 111m, EA: annyit
j lenl, hogy ha a viz Illególlano
a röldiin IÍ' 110111 folyna le.
akkor 12 méter mag'as vizréleg
bori/dná il fala;1. L.:gkev:5 bb
es;) pedig Délameríka Chi! ' ál
lama eg 'ik helyére jut, ahol esik
év 'nként ,~mm. Iflen 10 év alatt
alig é zkltek c 'Ól:s0ppcl; I.

Cigányzene a moziban. Az
Apolló mozi vasál'llélpi fillll
elr addsiin l'igélnyzcne sd'ra
kozlatta a n0zú kilzün~éget.

A gyönyGrücn kivilógil(ljl Ic·
rl2mben mindc:néselre kcllc
Illcs~bben éretle Illagilf min·
denki. Öl"'1Jlnh'! ves'úik ezi
az uji/ás!, a h li sdl\'akoztl'
saink zzd tül él~ll:sbedtek.

Magánménviz. gálat GY03
mán. A hárnlél' bizofl llg
(lyoll1a köz égben fa 1'1 ,.Illd,:.
magánm.lnviz::ig<ildl Iwldrid'i,1
192(" old. 8-ának d, e 9-órá 6

jába 611apilotla meg.

UJSÁü

Uj református templom.
z ősi nagy hódmezŐVdsárhe

Iyi nünrmé,llIs el,l'\,háy hatodik
rdormcilus lemplomát épilette
kl az elmult nyáron. A gyö#
nyürü lelllfJlern f 'Iszc:nlelésél
Hélrsi'Inyi Pcil (!. 'per"'5 füp,j(l vc:
~' zi , kl" bel' h,) 17#\i11.

A Kettős Kőrős Ármen#
tesitö Társulat. l)\ikéhcn k ·'ll.~

!iyiilli,;! larlo11, nwlynek 1:lrgy#
sor )Ldlóbl'jl kiemeljiil< il l:n'Slllat
k 'tC lés ala fl levő GyuliJt,">!
lj 'onl<Ji~1 larló élöl'iz~'alorna,

h ..hér-I<eii,}.. "5 11árllliÍ '-Kiirü
;'ük hilliJSlilfi jOg'Ginak bérbe-
ml(lscil. A köz~\,ülés ugy ha
I,JI'I -zull, hogy r"nli IIll'dcncék
lilil:l:;zcllf jogDI 5 s7.ulwsyra
o"'zlvtl, Il(>VClIlber il "Iban ,'I rl ej
l.ts 'II rogj~lk bér!Jeac1l1i.

Olvasó közönségűnk fl·
gyelD1ébe. I<apunk hclyszüke
llliu!1 a .. I-Ielv :Iziai vall,isf";kll
larlu Gyomai Elddéz ia" ei III ti
lárcóllk I lylafdsc!J1 a jövő iwli
sz..illlllllkbiln ilnzzul<.

Magyarország -taf.:armány
termése 1925 - een. l:kkc·
l'I'd<bcn ClU kul. holti rélről

óll,l>l'b,lIl ~O q. sz<!nót gylijli.it·
kk; 1 2fi évben ez ClZ c:íllag 11,).,)
q. I'oli. Az Jl'pu és il hib kat. hol
d.:lnkinli ILrl1lés,Jlli'lg..l teljesccll
b\il<ebeli 5zilll<!n úll, czcknél
e:..(1k a Icd!'uloll kriiid Ila!,lysága
kisebb, Illilll a békeél'ckbcn. A
fi)hhi t. I urlll~lIl\,kl<!knél, a
lenfJcl'it kivéve, u learalolf
terület nagY5ciga nu!?yobb a
béku:wk hdSOllló c1déltániJl. a
t 'I"1ll1.Í '~J1lilg nagys<Ígil 19'i;'í
bell _5 százalékkal, il kat.
holtlallkinli lerlll.?~citlag pedi!:l'
1P,)) -'zelúll\ikkal lllulla kllil az
1911-1lJ15, Jvck dllagát.

Nyilvános versenytárgya.
lást bírdet az 611ölllrendészeli
szen'ek ;:zqicdi élellllis,:eriizc·
IIlc' a Bélja, f';i.,:(L\nklegyh,iza,
B<!kl<1 c aba é (1Yllla városok
ball felsiilendű évi 50.000
40.000, 60.000 -:5 50.000
kilfl~T .1 III III ken \'ú menn yiségre.
A vcr,;cnytárg 'aláson r,'szlven
ni szóndékozól-- <'l sl.iik ég',:.
luclnivillc')kdl il ker _1<, dCllli '
iparkamaránál bllszerczhelik.

Megszűntaz ebveszeUség.
YOllla köz~égben uralkodott

ehv 'z,>II:ég Illeg' din!, ez 'rI
a iáriÍsi fúszolgabiró ur az
~bülrlatot fc!oldotfa,

Betonjárda készü! több
községben. A kiltin6en beváll
gyomai belol1j<irda mintájára
több község 'pilmosl hClsonló
renc1!'zerü jórc1át. DobUí':, End
rőd és Kürü51arcsa községek
u hdybeli Wagner Milrlon Fiai
c "get Ili;,túk meg az utak ..:Iké·
szitésév\!1. Mindeneseire Örven
detes, hülJY Gyoma hizség
egyik igen . zak1<éIJzelt ~s -Zl)

Hd, föll 'II· nül megbizhal<"l cé ..
je kap!cl czt a rendei"o:;l, akinek
pn;ciz ('o 1iliinő munkitja k "I.~

ismert,

1926. október 3,

Gazdasági hiradó.

A gyümölcsvédekezési
eljárás.

Lombhullás után a fa
k onáJ(íban látható hernyóFész
keket.' föntszáradf lombot és
g'yüJllölcsöl (mumiákaf) száraz
galyakat, ft nclosan eltávoliljuk.
Drótkelúel a fil förzsiJI és
vastagabb ágail alaposan le#
kd':ljül<, ho[I'Y a mohák és
elv<ilúfélbcn levő kJr~'grésze1<

d/ünjenek. Az össz(o!s hlllladé
kol 's lombot gondosCIn
iisszcgyüjljiik és nHHyen el
ássuk va'gy cl<lg~ljiik. A fa
lürz 'c körül a talajt egy ásó
nyomra megforgatillk.

2. Ezufán kivékl nélkiil az
összes g'yülllöksfanemekel 10
százalékos Enda gyümölcsfa·
I ari>oiinlillmJllal megpel'mclcz~

Liile Semmi e~ctre CI törzseket
Ill' Ile mezeijük, ez káros .is
r ,-sz IIc'l'jedl szokás. A fagy
ellen csak ritktln véd, Clmi mia ff
11IIojdonkep a m.: 'zelo2s szol<á
sos, a J'(.Jvar1<árlevűknek pedig
scmmit sem árt,Cl fa kél'g<1f
I'l:t1ig repcdezdlé Ic zi, mig'
ellenben a g iiimülesfakarbo,·
linelllllpcrmelczés által a fa
k "111 k i:. i III lll. mégifjodik, a
moha kipusztul és (lz átlelclő

rovarok. bog'arak, ákák, pcl~k

tönlucm 'nnl::k. A fa környékc'n
levő kerilésekel, karókal szin#
lén meg kell permelezni.
• zi!vafilkaf 15-20 százaléku
oldalfal permelezzük.

Minden gazda. aki még ezen
kölfségel<lül és a többszöri
pel'lllelezlis munkéijófól is il'·
I,')zik. mind n k "rülmények kÖr
zöltle ~alábbazl tegye Illegfhog'y
a fisztog'Cllási munkálalok után
összes gyiirnölesfáil egyszer
10 szClzalékos Endával per#
metezze Illqr, a sebhelyeket
Almolával kenje be és az almd
és körtefáil virágzás után kélszer
Arzolával perme/ezze. Ennél
kev'sc:bbel nem lehel, m,ut a
kevt" hb lllllnka eredméllytelen
lesz, p 'nzpocsékolásl jeleni és
dL erc·dménylelen. ég mialt a
lovábbi munkától elriaszlja a
gal.dilt. ennek I<üvelk-.''llnénye
csal< Cll lesz, hogy flyümöl,
c'öseínk. ugy mini idáig, 'sak
sinyl6dnek, ami kevlés t 'rmé .
pedig' lesz ClZ follos, férges és
piélcképlelen és cak olcsó áron
elkötyavelyé,lhet6. Magyar
or~zlÍgnak és minden egyes
gazdának pedig arra van szük
s-ige, hogy s k, szép és drága
pénZén érlékesifheló g·yümől·

esül termclhes lJ.

Rále('ei-ul 64.3, számll CSdjJÓ Ján ~

féle llei/. és Csel,üskerli 1200 n"llY
S1i'lgöl fJld örökárun eldd " crlekezlli
4l!'hcl p,1i)P Zsigmondné Rákóci-ul ó44
sl",illlll hi.1zónal.

I.cchnilzky Lllj S Gyoma, Endrudi·
ul IC !> egy szoba. konyll<1 s spciz()s
Iiiká I keres nOll, l-i beköllözé~re.
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Sport.
GyMTE-GySC 4: 2 (1: 2).

Biró: h·ankel.

A fl!! 4 óráril kilüzött múkő
zés a leventeg-yakorla1 miatt
csak 4 órakor veszi kezdelét
az alanfi csapat feléÍllitásokban:

GyMTE: PfeHrer - Rozsnyai,
Kruchió - Papp, Tandi, Tóth
Hainfarfh, Kovács, Szilágyi, ~da

ver, Gecsei.
GySC: Eke - Fekete, LilCh

Kóródi, Papp. Kiss - Jenei, Bo
gorin, Gélál, Sz<Íke, Barna.

Megejtett sorsolúsnál GySC
vc:ílaszl kaput, [' GyMTE pedig'
kezd, de lefutásuk taccsra megy.
Változatos mezőnyjáték folyik,
Hol egyik, hol másik kapu fo
rog yeszélyben, ele a csatárok
a helyzeteketn(>m birják kihasz
náhli. A 10. percben 30 méle'
res szabadrugás CI GySC ellen.
Eke kiful rá, de nem éri el, s
a szemfiilesSziltígyi a labd61 tlZ

üresen maradt kapuba nyomja.
Kezdés után a GySC támad.
A kél gyors szélső él legszebb
helyzeteket dolg'ozza ki él bel
sölmek, de ezek egy cseppet
sem erélYl2sek. Mindelzállal a
kiegyeniitő gól a 20. percben,
egy kapu elútli kavarodéÍsból
Bogorin réven meB's,dilefik. Gól
után is a GySC marad front·
ban, mig a GyMTE csak szór
VilOYO lefutás,okkel\ kisérlete'
zik, de ezen lefutások nelg'yon
v\!szélyesek és Ekén"k sokszor
kell bravurosan közbelépn ie.
A 28. percben Jenei, Tálhot ld
cselezve lefut és szépen bead.
A labda a sok ide-oda való 10
logatás ulán Gaálhoz kerül, ki
lapos lövéssel gólt rug. A ve'
zelógól elérése után a kék fe
hérek lovtíbb témlldnak, cle a
leikesen dolgozó GyMTE: vé·
delem, élén Marcival a legne·
hezebb helyzeteI is tisztázza, s
igy az eredmt2ny nem változil<.

Szünet uléÍn él I,özönség jó
része az első félidóbeli játék·
hoz mérten GySC g610kat vár,
de azok a csapallazsiÍlása mi
aftelmaradnak tís helyette a zöld
fehérek vezetnek veszélyes tá
madásokat Eke kapuja elkn.
A 20. percben a GyMTE, Szi
lágyi révén, kinek helyeze" lö
vése hálót ér, az fJllóhelyesek
fíilsikelifö lármája melle" ki-

eg'yenlit. Az adott gól felvilla
nyozza a GyMTE-t és fokoza,
IOSct1l támad. A 28-ik percben
a GyMTE szabadrugást ér ej,
melybC>1 l'!ainfarth, a hibásan ki
szaindó eke mellett a vezel6,
góll be.-ugja. 14. GySC iIatalmas
elánnal veti magát a küzdelem'
be, a kicg'yenlités levegőben lóg,
de f)ogorin éles lövése a felső

kapufáról lepatlan, azl meg a
bekkek tisztázzák. A 36. perc
ben, hogya vereség ml2g SZI2

gyenteljesebb legyen, megvan
az utolsó gól Tólh révén, kinek
messziről leadott lövése egy fü
zsombikfól falsot kapva, a meg
lepett Eke fölölI nyilegyenesen
repült a hálóbél. A GySC ezek
után hasztalan támad, merI az
eredményen még csak szépíte
ni sem luC!.

A mérkőzés levezetésére ki,
küldö It biró: frankel, végig ke
zében larlolta az izgalmas me'
nelű és hellyel· közel durvaság
ba menő mérközésf.

• .... Mij .~ ........ s .......,.,

PUBLIKÁCIÓ.
A GYOMAI UJSAG kapható OYO·

MAN: Bleler Manó lapárusitón6l,
rikkancunIlI, 3 Kultura könyv·
kereskedés, Nagytőzsde, Katona
Gyula, Sipos Sándor, a Hangya és
Schwarcz Ferencz Endrődi·uti, a
Fogyasztási Szövetkezet Berényi·
uti, Honti Antal Selyem-utcai, Weln·
berger Rózsi Deák Ferenc-uccai
Ozletében (Schwarez JÓzsef·féle
htiz),-ENDRŐDÖNpedig özv. Hra·
bovszky Lajosné és Sztanyik Lajos
O:o:letében és Balogh István ven·
déglGjében. M6grendelhetll Bleler
Manó lapérusltón61, Petőfi (Arva)
ucca 789 aki hirdet_eket II fel
vesz.

Malom lICCi! 1620 sz. ~I~tt egy bu
torozott szoba I,él jobb fillr~lembernek

esetleg l<oszttal Idadó.

Egy ügyes rlkkancsot felvesz ti

GYOMAI UJSAG, AZ EST, MAGYAR
ORSZAG és PESTI NAPLÓ 6rusi
té!lára BLEIER MANÓ Petöfl ucca.
Fizetés havi 600.000 korona és
5 százalék. Rokkantak és hadl
önegyek eIG.'yben rénesülnek.

Gaál Imrének a 110sszuzugi 2 hold
k~széÍló földje örökáron eladó. Venn,
szándékozól< vizjárJll pliskumi tanyáján
ielcnrkezzenek.

Haszonbérbe kiadó különbejáralu
szol>a*konyhás lakdS. gyermektelen
házaspdrnak. Megfekinlhető I{ossulh
Lajos ulca 741:1 hsz. alalL

Minden. a GYOMAI UJSAG-ban
közélIt publik6ció 8 közs~gház'n

is kihirdettetik annyiszor, ah6ny
szor a publikáció közöltetlk.

Eladó a Malom utca 1633 számu
hóz. Értel<ezni lehet ugyanotl.

Kohn Gyula bádogos G}oma. End'
ródi-ut 1100. szám nagy fOrd6kédat
400.000 koronáért, épületmunkát.
ugyszintén javilásokal a legpontosab
ban és legjulónyosabban készil.

Két Ogyes fiu tanul6nak felVli
tetik KissJénos kérpitosnálGyoma,
Horthy Miklós ut 1238.

Házasulandók figyeimébeI Lako.
dahnakra I<ölcsönözök tányéroka1,
edényeket és poharakat. Továbbá
meglep6 olcsó arban lehet kapni üveg
és porcelámIrul. fehér tányéroklIt
4500 K·tól 7000 koronáig. Tandler
Sándor, Endröd.

HUGYECZ LAJOS Illkatosmesler
Gyoma. Temető UCCll 572 elvállalja
takaréktOzhelyek és slrkerltllsek
készitését és jllvitását. kályhák Char*
lotte bélelését és minden e szal<m1Í*
ba vágó munkál. Takaréktflzhelyek,
berakott sparheltekhez ajtók, sü
tők, rámák, vaskemenceajtók a
legegyszerübbf61 a legjobb kivilelig
állandóan ral<láron. FUrdöszoba be
rendezéseket szakszerüen készit,javH
és szerel. KölJségveféssel dijmentesen
szolgál. Minden nálll készitett munká
él·t jótállási vállal. Kedvező fizetési
feltételek.

BEZZEOH JANOS órásésékszerész
Endród. Nagy-ut 26. Hornok-féle hitz.
óra és ékszerjavitásokal a legponto
sabban jótállás mellett vállal. Raktáron
tllrl ponlosan szabályozoll inga, fali
és ébresz lő órálta1, ugyszinlén zseb
óráitai. Törl aranyat vagy ezüslöt 11
legmagllsabb napi áron vesz. Nagyobb
javilásokérl házhoz megy.

Butorok. Tele sima és tömö,' hálók,
ebédlölt. feslett bulorok. dió, eper és
bUkkfll kihuzós ebédlő IlsillIlok, mo
dern bükkfa és hajlitoll székek álllln
dÓlln rllkláron vllnnllk VatIlY Gábor
molorerőre berendezett lISZIlllos Ipar
lelepén Oyomán, Kossuth Lajos UCCll
737 sz<im. Ugyanott 6pOlet8tlztalotl
munkák jutinyos áron megrendel
hetök.

Uj láncbol'Onll és fogasborona leg
jobb kivitelben. legolcsóbblln beszerez
helő Józsik IsIván kovács mesternél
Gyoma. Deák Ferenc-ucca 364.

BOHN M. és TARSAI békéscsabai
gőzléglagyárának hornyolt cserép
gyárlmánYllinak lerakata Gyomán
GROSZ ZOLTAN takereskedG va
suli telepén, Endródön a fatelepen.
Eladás gyári árban kedvllző flzetásl
feltételek mellett a cég gyomai és
endr6di irodáiában.

Papp Vazul ócskavas. használt bu
lor és fémkereskedó, Gyoma, Jókai M.
(Dohány) - ucca MB. tudalja a nagy
érdemli közönséggel, hogy nálla a leg
iutányosabb árban lehet kapni susz
ter, szabó és nói varrógépeket, zongo
ra, gramofon és hegedü, szecskavagó,
dllrálók. egy szobabeli butor. sublól,
gyermekágy. mázsák. hintóféderek, aj
lók ablakok, kertiszerszámok, függő

és aszlalillimpák legnagyobb válasz
Iékban, kis kézikocsi, ruganyos vas
ágy. hévér járgány. sparhelt. kályha.
esztergáll függöny tarló. drótkerilés
bármilyen mérerben. Az eladott áruk
értéke gabonában is fizethetó. Ugyanő
vesz nlindenféle ócskavasat, rezel, ól
mol, cinkel. törölt gépeket, hasznave
hellen rádiókat, rongyot, csontot, su
badarabot és bármilyen üvegekel.
Könnyü I<ét lovIls stráfkocsiján min
dennemü kisebb fuvarokai olcsó dij
szabás mellell vcillal.

Elmaradt tankönyveket
pontosan ~tI leggyorsabban •

KULTURA
könyv- és papirkereskedés
szerez be. Ugyanott iró és
rajzszerek, füzetek, isko
lai és irodai szükségletek
a legjutányosabban kapha
tók. A legmodernebb iróktól

összeállitott

kÖIcs ön könyvtár
és divatlapok
kikölesönzése

áll a nagyérdemű közönség
rendelkezésére.

Hirdessen lapunkban I
Ha hirdet, biztos a siker.

1926 Pk. 1717 számhoz,
1926 vght. 1174 szám.

Árverési hirdetmény.

Dr. Tardos Gáspár gyomai
ügyvtíd által képviselt id. Var.
ga Ptífer javárel 5,000.000 Kor.
követelés tís járulékai erejéig a
gyulai kir. járásbiróság 1926
évi 1201/3 sz. végzésével elren
delt kie\l2gilési végrehajtás foly
tán végrehajtást szenvedőt61

1926 évi julius hó 24·én lefog
lalt 20,000.000 K. becsüli ingó
ságokra a gyomai kir. járásbi
róság fenti számu végzésével
az árverés elrendelIelvén, an·
nak az 1908. évi XLI. t. ez. 20
§-a alapján fentirt, valamint zá
logjogot szerzett más foglalta
tók javéÍra is a végrehajtást
szenvedő lakásán, üzletében
Gyomán az Ádám féle Ilózma
Iomban az Endrődi·uton leen·
dó meglartására határidóüI
1926 évi október hó 14 napjá
nak délulán fél 5 órája tüzeiik
ki, amikor a biróilag lefoglalI
dynamó s egyéb ingóságokal
el legtöbbet igérőnek készpénz
fizelés ellenében, esetleg becs
áron alul is el fogom adni.

Békéscsaba, 1926 szept. 20.

DAINCZ FERENC
kir. birósági végrehajtó.

Kilüzési dij 80.500 korona.

BÁCSV ÉS TÁRSAI BANKHÁZA GVOMA
(Érdekközösségben a Békéscsabai Takarékpénztér EgyesOlettel, Békéscsaba.)

Igazgatók: BÁCSY GÉZA, KOVÁCS LAJOS főpostamester, VASS GÁBOR, ügyész: Dr. CHRISTIÁN KÁLMÁN

Tudomására hozza az érdeklődőknek. hogy a javuló pénzviszonyok folytán előkelő bankösszeköttetései révén
módjában van ugy rövid, mint a hosszu lejáratu váltókölesönöket bármely összegig igen kedvező feltételek

mellett a leggyorsabban folyósitani.
Tőkekamattörlesztéses35 éves jelzálog kölcsönöket 8.8 %-os évi részletek mellett bármely összegig folyósit.
Betétekre, melyek felmondás nélkül bármikor kivehetők. I e g m a g a s a b b k a m a t o t f I z e t i •

Bővebb felvilágositás a BANK helyiségében a nap bármely szakában nyerhető.



1926. október 3.

I
GYOMAI UJSÁG

,
lad' r•,

an
6 oldal.

gyomai cég malmaiban és
terménykereskedésében

mindenkor a nagyközönség legjobb, leggyorsclbb és legelőzékenyebb kiszolgálását
tartja kötelességének. - Mielőtt gabona fermését értékesiti keressen fel bennünket.

BERAKTÁROZÁ5T DIJMENTE5EN ELFOGADUNK.

I

• ...... ,

A Gyoma-·Endrődi
Autóbusz vállalat

értesiti a közönséget, hogy
október hó 4-től az éjjeli
azaz este 11 ó. 20 perckor
Endrődrő) induló és Gyo
máról hajnali 2 ó. 20 perc
kor induló járatok belesz
nek szüntetve. E helyett
reggel 6 órakor indul
Endrődről a Békéscsaba-

felé menő vonathoz.

Figyelenll
A nagyl[Jposi lIr[Jda)omban
szán ló 60 HP. molOI'·

ekéinkkel váll[JllInk

bérszá ntást
elünyös fellélclek mellett.

A sZÁntál\i dij fele, gyalog
napszámb"n is törles7.thctö.

Szántani ÓhCljlók jelent·
kcucncl< a n[Jgy!aposi

uradalom intüój~nél.

r ·~· ,
, MŰTRÁGYA I
t 1B százalékos szupe~fo5zfát. ,I
! kedvező fizetési fell ételek

,
- mellett, waggon.tételekben i

gyári árban, !
, Wagner Márton Fial I
t fakereskedőknél i

Gyomán és Mezöberényben !t beszerczhetö. I
i Arak és feltételek ugyanott ,
! megtudhatok.

i..........~...-... ........~~..J

Autóbusz me etrend
GYOMA

,
ENDRŐD között.es

GYOMARÓl INDUL: ENDRŐDRŐl INDUL:
hajnal 4 öra 30 perc hajnal 5 óra - perc
hajnal 5 óra 30 perc hajnal 6 ora - perc
hajnal 6 óra 30 perc délelött 8 óra - perc
délelött 9 óra - perc délel~Stt 9 óra 20 perc
délelött 10 óra - perc délel6tt 10 óra 30 perc
délután 1 óra - perc d",lután 1 óra 20 perc
délután 2 óra 20 perc délután 3 óra - perc
délután 6 óra - perc délután 6 óra 20 perc
délután ora 15 perc

!

7 este 7 óra 40 perc

FELTÉTELES MEGALLÓHELYEK: GYOMAN, Kossuth L. u. gróf Tisza
István u. sarok, Piac-tér rendes megálló. Artézi-Iwt, HanS'l3 főü:zlet,

Vágóhid. Iványi malom. - ENDRŐOŐN: Napkeleti vendéglő, Kórház,
Kondorosi-ut, Piac-tér. - KUlőn menetekre autó, a sofförnél rendelhető.

Menetjegx nappal 1 pengő, éjjel 1.50 pengő, csomagjegy 50 fillér:

A léniákkal aláhuzott menetek hivatalos és állandó::n ferlntartott nIe
netek, mig az alit nem huzott menetek az AUTÓBUSZ VAl.lALA'r:.által

ideiglenesen fenutartott menetek.

Október 4-től az autóbusz csak a t<jblcíkkal meg
jelölt rendes és feltételes megálló helyeken fog megállani,
kéretik a nagyérdemű közönség ehez alkalmazkodni.
~~~~M~!l:~~.."~~~~·M~' ~~~~~~~~~.."~~~
~~~~W~~~ti'~~ ~J ~~WA:~W:S~~I'~~~~~

A TISZAVIDÉKI HENGERMALOM
ÉS TÁRHÁZ R.-T.

buzáért mindenkor a legmagasabb napiárat fizeti,
buzát beraktározásra minden mennyiségben dij.
talanul átvesz és buzát (bel'aktározottból is)
bármikor azonnal ' I
szép és jó Iisztre e r li

ARPAT és TE GERIT megdarál, illetve friss darával
azonnal be serél. - Városi buza bevásárlóhelye :

BACSY ÉS TARSAI BANK cégnél van.

Városi lisdelárusitóhelyen: Gyomai Nagy Aruház,
Klein Vilmos R.-T. üzletében mindenfajta őrlemény

bármilyen mennyiségben a a t ·
a legolcsóbb napiáron •

Buzát, csövestengel'ít,
hel'emagot és tökmagot
alegmagasabb napíál'on

vesz

SCHWARCZ DAVID
az Angol-Magyar Bank meg

bizottja.

RAKTAR:

Ehrmann háznál és a vasutnál I

Egy jó házból való,
IV. polgárit végzett

OGYES FiÚ

TANULÚNAK
felvétetik a

"HUNGÁRIA"
könyvnyomdában

GYO M A N.

Szerke.zt~.~l·t ~. kiadc\.~rt

íelelS,. I

WAGNER MARTON
J.apkiad6.

"H U N G A R I Ali
kGny..n.,-olDdai ntüint~zet.. . ~ :

: Mindennemű nyomtatványokat izléses és szép kivitelben, i: .
: olcsón, gyorsan és pontosan készit a i
: :

i ..~H UJ N GÁ I AU I
: KÖNYVNYOMDAI MÚINTÉZET tI PETÖFI-TÉR 2. Y O M A. PETÖFI-TÉR 2. I
: :

Nyomatott a .HUNGÁRIA" könyvnyomdai műintézetben Gyomán. 214 -1926.
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... POLITiKAI-, TÁRSADALMI- ÉS KÖZ AZDASAGI ETllAP *
Szerkesztöség és kiadóhivatal

H U N G A R I A" könyvnyomda
II G Y o m a, Pet<Sfi-tér 2.
Elöflzetési ár negyedévre helyben 10.000 K.
E'ötizetési ár negyedévre vidékre 12.500 K.

Megjelenik minden vasárnap reggel.

Felel/Ss szerkesztő:

WA NER MARTON
a kiadóhivatal veze öje.

A lap szellemi és anyagi részét iIIetö
minden megkeresés

II,H U N G AR I A" könyvnyomda
eimére kUldendö.

Lapzárta P É N T E K, déli 12 óra.
,

Levente ünnepély
Gyomán.

•I ',,.
ev

Lassan halad a községh-' za javitása
és a piactér rendezése.

A kr lS': lj (·rti..:mcs eleji·
jjrós'íg' 0s l<öz5égi.inknck
ilcm~" )<ép\ Isc>lötc~tiiletc

Ilónclpold<a! ezelött <!lhi:llá~

rnz/a. hogy az idők vbz(jn~

tagsi:Íguilól IW t-:'YOI l i:.; lllq",·
viselt küzségházéÍl alapu·
"éln átrcnovc1\1atia ~s él küz~
S ',:, piJckr~t lel:!'alább u
Ich fősé~:szcriiltbllrlwltéliju
s vizlc\' Lel - calnrnáit (l

k("1r kivána1m<linak Illc~..!rc

I 'l(íleg rcndbehozatjél.
E Illunkák vállalatbu adél

sántil messze! 1.1H'~1l Ő 's gon ~

dos fi yelembc n~szcsitel/<2

a \'czdőség községünkn~k

ilyen iparral fo~lalkozó la~

kosságát, hogy ll1unkaalka·
mat lS kenyeret udll?ls.~on.

Fájdalom azonban. ho y
dacára az I::7.Cll nllln\-iJra
hónapok óta tartó all'Gll1la~

los és szép időnek, olyan

-.-.-. .........~. .... " ft ..

Folyó hó ,--án 11 legszebb
id6 ket! cz ti az előre hirdeteIt
Levenie ünnelJély megtarthatá·
sának lis IlIligis az egész l'in·
nejJ~i .:::n valami szom '1'11 nyo.
lllollság voll, melyet a mintegy
70 válogatoli szép, szálas fiuk
ból ólló Levente csapat üssz·
hangos SZ~IJ gyakorlalili, a
liivészverseny iránli nagy érI
dddöJés . cm tudolI erlensu·
Iyozni. Szomoruan állapilható
IIIcg'. hogy az ünnepélyen igen

, kevesen vellek rész!. Egyáltalán
nem volt k(lJviselve 11 gazdll·

Az ci III II ll ildell szulIlbo· törte s Ü~~lllel11üt és min· küzül1"~'g. az intelligencia is
II III Vil'áv~)s Jslvilll rek~é' dell nlozdithah ill~~Llság(\t '-::>ak 'i0 - fl . z<.Oméllyel. Anntil
.y(vd t.}.!~iilt jókor r,,~·eI rcllJJlwll él szel<Lr c. Í1u~!y inkább jók' 'ik me~rilllapitani aZ
tüll be c!Ülkdllli klllYt1jcin II ma"ciVtll vigye. ~LLr~ncs 'rt: ipélrossi:Íg érdeklődéséf. mert
<l gyomai piucra, hogy dul· azonbull c 'l'il, arrajt'lró ilZ ege> z küLúnségel ugyszól
~élikut a közsl:Q'bcn Clill' szolllszéd III glátlo ~~ igy váll ök tell 'k ld.
lénL-l\. E7 t IllCR"s..:jf ·ttc jutoti L ,mdörlc:'/re ·.... Z 1'('\6 IJéiukín ,} órakor kezdődött

~:lZl::rL";IJ tvlibélly dfrakcrti Mih' Iv, ki most a 'yulai a I.evenlék felvonulása a ver"
lakós és fényes nappal I'ir. (0r\'~n\ széll fogházú· senypályan. Meglepü sZllb<ltos
!,clL"'ivul mllé:J\lntt a lClnY'él 1);'111 Vt1r;a ';1(\1;) m _gbün- sággal, dics0t<:les tig'yeleml11el
épülel cili. i:~Z ablal;ct bCI ICll!:ét, hajlafotl végre ugya sorgyakor

..._ ..........__~_.... lal. cl sZdbödgyökorlal. mint a
f,Ht\il alakitils, ölTlikért sok
meg'érdemelt löps volt il jullll
Illule

lüv12szverseny 1Ilcgnag\'obb
érd..:klődés mellett folyt le s

I :'Si:1ll 11111 ld CitliT l1lilld cl Ic.lrfoll kL';;;ó esfig. Minliegjobb
I,ét l1l11nl'w. he. ~y ha c~al, lövők e1ijöztaltllk: Deák LéÍszló
cgy kC\"l~S.:5-i i,~ I' ;'> zc'lbb idú 'norűdi oldalú 34 1'1lnltaJ. Fe~
! ·lt v lll<]. lnlón b 'Ill l.<ele János gyoInlli lakos 30
tudták \'Olnél f joni ez }Jonltal, Illyé' András g-yomai
C:-;J!'C'Jrc!I'illCn. (lktaló 2Q, L's ':>-lniczki István

A piactér rendel "sénél is endródi oktllló 28 lJonfflll.
sok I(éllvclmdlcns~~\it okoz A kugiiversenyen e1ijat nyer·
C la, '511Ság, cl kÜ7s~gházj~ lek: Barfolf MiMJy 14, Vincze

Lajos 13. Illyés Andnis 12 fával.
Ilál pedi $ egyfelől az Li JYC '. Zsákbafutáséri elijaf nyeri:
bajos clllbcr\?keJ akéldj~ I<un Gyula.
lyozzu dolgiJik illkús "bell C 'árdásverscnyban dijafnyer
e késedelem, mig IlloRdt cl I ,k: Kl'éllllflner Margil Gecsey
lÜJz'0 'i tisztvisc!tlj ~'drJ jJC~ 'éllldol'ral, BlIrtolr Mihályné
di!.~ csaknem lehetetlen hcly~ liainfartll Mil1álylYill. Itt meg
zet elé illlitja, hogy pnnto· k'lI ~Il!lif 'll ünk. hogy kellő rit.
san elinliáhcss·;k ~ köz· musslIl. n11lgYllros tesltartással
igaz'r..ás tccnd(iil.l anlls()g <: mozgéÍssal hasonJócm dija~
ez arra i1éz\'c.hogya köz égi 7.ú:;ra érdemes voll Krampner
v Z~ löSú!' jövllldörc él ,'on· I F rencné is, dij azonban csak
dos fi~_ty I III melkrt záro. .,y éÍllott r ndelk zésre a I(öz.
h cl f..:lr i öl j'UZZ(i11 ki <lZ ily l anll kdszinóbön.
kr)zél" lekii Illl.lnl,ál, VC;JCZ· A ,-z<'Jo"l'gver -",ny Jiiál Akán-
tdé éll~r. ti'z Ica Ily",rlc_

ho,gy ~ultl~rpolitikán,I.< eddi~ Ilyekbe eddig' még az abc'
megklaknazatlan terulet fele pislogó l(Uhur fénye is alig
forditotta tekintetét s óhaj- gyuladhatott fel. Adni kell
tanánk, hogy ez a jóirány- ennek a kultur zomjas
ban haladó alkotás nyilvá- lakosságnak mindent, amit
nuljon meg' nemcsak a kul- ma a tudomány és művé

tusztárca keretén belül, ha- szet produkál, merI fel kell
nem nyu!jon a tanyai és szivnunk és tényezőivé kell
általában a falusi lakosság I tenni.ink őket is annak az
hóna alá minden inté7;mény egyetemes mag'yar kultu
és alkotásra hivatott közeg, rának,amelyrejogg'al bi.isz
mert szunnyadó magyar ér- kék lehetünk s méltán cso
tékek élnek azokban az dálhat a lüilföld is és amely
apró házacskákban. amel a magyar feltámadás utja.

A multban egy-egy nép
iskola felavatása nem nagy
lZsemény számba ment.
Amikor a háboruelőtti

Magyarország tele kincs
tárral rendelkezett, nem na
gyon tartottuk nyilván.hogy
hol és mikor épülnek nép
iskolák. Most jöttünk rá,
hogya kiegyezés utáni
idők kultUl'politikája a ma
gyarság zöme szempontjá
ból elhibázott volt, mert
minden pénzt a nemzeti
ségi vidékek iskoláiba fek
tettünk, ugyanakkor az
Alföld szinmagyar népe itt
maradt utak. kÓl'házal<, is
kolák és kulturintézmények
híjával. Igen nagy jelentő

ségü dolognak tal·tjuk azt
az aI<tust, amelyik most
Kecskeméten s amely né
hány hét mulva, ha szeré
nyebb keretek között is
megismétlődik Gyomán,
mert rövid egy esztendő

leforgása alatt a minden
kulturától elzárt alföldi ta
nyai lakosság' 361 iskolá
hoz jutott.

A jelenleg'j kormányt illeti
elsősorban a dicséret, mert
még az olyan termékeny
agyu férfiu is, mint Kle
belsberg Kunó sem tehetett
volna sokat az iskolák fej
lesztése terén, ha él kor
mányt nem tölti el a kul
tura fejlesztéséne k őszinte

gondolata s erre a célra
több pénzt nem foly6sit.
mint az előző kormányok.

A kultusztárca a trianoni
béke óta eltelt öt esztendő
alatt 37 millió aranykoronát
élvezett, főleg iskolák épi
tésére és a népnevelés ügy
előmozdítására.Történt pe
dig ez a legnehezebb idők

ben, amikor a betevő falat
kérdése foglalkoztatta nem
csak az egyeseket, de szé
les társadalmi rétegeket is.

Nagy örömmel látjuk,

A tanyai iskolák
felavatása.
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Különleges hajtóvadászat a
megyében, a régi jó időkben.

A legtöbb lap eladásáért dijat
kapott Kiss P. Juliska.

A Központi kaszinóban téli"
tott Levente bálon néhány uri,
családon kivül ismét csak az
iparosoké az érdem, hogy a
nagy részvéllenség miatt meg
lehetett tartani. Az Alsórészibcn
a g'azc!aközönség már helyrc
hozia a délutáni mulasztíÍsát,
mert az iparosokk<ll együtt
megtöltötlék az egylet helyisé'
geit. Mindkél helyen reggelig
tartó jókedvvel mullltott 11 fia~

lalság.

b"-=.,' ""...

A falu
szervezkedése.
Nemzelünk háromnegyed ré

sze ma is falun, őstermelésből

01. A gazdálkodó falusi ember
·orsa. bolclogulása tehát tulaj'
donképen azonos a haZ<1 sor'
sával. S mégis azt látfuk a
11 multban és látjuk a mai
nehéz időkben is, hogy ebben
az országban mindenkinek su
Iyosabb és eredményesebb
szaVll van, minI a flll uI111k.

L1jabban talán mintha figyel
nének arra is, hogy mi történik
olt kinn t1 földeken, a csürök,
ben, az lslen ále!otta magyar
\ig alatt. Mine! amellett azon'
ban a falusi nép érdekei még
"'incsenek annyira előtérben,

mint ahogy azt a jogos köve,
telmények megkivánnák. Alkot
mányos országban minden fog
lalkozásnak akkora befolyása
van, amekkorát lömörülése ut,
ján a törvényhoZiÍsban, a köz
véleményben s a korméÍnynál
cl lue! ismerteIni.

A vál'Osokban tömörült gyári
ll1unkilsság Idépitett szerveze~

teinek köszönheti azt, hogy
\' 'leményére figyelnek, s tekin-

tetbe veszik. Nem egy kor·
mányzati intézkedésnél az lrá'
nyitja az illetékesek ténykedé
sét: vajjoll mit fog ahhoz szól
ni a szervezeti munkásság? A
falu népét pedig bizony sok
szor csak engedelmes igába
hajthaló néma és sükel tömeg
nek veszik, amely szó nélkül
beveszi mindazt ami felülről

jön és ami sok ~zor igClzséÍgtalan
és kárt okozó.

lit az utolsó óra: meg kell
teremteniink a falvak külön
szervezeteit a legkisebb köz
ségben is. E helyi inlézménye
kel azután egy országos szö'
vetségbe kell tömöriteni, me ly
egységes célkitlizésekkel, ál-

A legnépszerübb sporlokegyi
ke a vadilszat, melyben a nhl
gY1lr ember sok száz évvel ez·
elől! is európai hirre tett szert.
Ujabban azonb1ln a vadászok.
ugy látszik, tömegesen csatla
koznak az áll1ltvédű egyesüle'
tekhez, mivel jórészök nem any
nyira nyulat, mint inább bakot lő?

Hogy régen a körvadászat
épen nem mil~dig sütni vagy főz

ni való vadra ment, arról érde
kes történelmi feljeg'yzések Véln
nak, a XVIII. századból. Ebben
ClZ időben él körvadászaton ki,
vül 5ékésmegyében szokásos
volt bizonyos icIőközökbenugy
nevezel! "sIráfoió" hajtóvadá·
szatot rendezni, a szomszédos
megyékkel egyelértőleg kétlábu
tollatlan állatokra, vagy világo
sabban szólva 1l pusztákon buj,
káló gonosztevőkre. Ez nem
volt eg'y a Illanapság ismeretes
razziákkal, mivel a bokorból ki,
ugratotl haramiákat nem a ren'

lásfoglalásokkal védi és istá
polja, erősiti és kiverekszi a
falu igazát Nem is kell uj in
tézményt létesiteni : itt van a
Faluszövetség, mely immáron
hat esztendeje dolgozik lanka
datlan erővel, önzetlen munká
vCll a mllgyar népért, meg nem
alkuvó kitariással harcol a meg
nem értés és rosszakaral ellen.

A faluszöve1ség fiókjait fel,
kell állitanunk minden kis köz

ségben és lany6n, ezekben kell

a föld népének egyesülnie. Ez

legyen a legelsó teend()jiik a

falu vezelőinek, IlIC st amikor

ilZ őszi idő beálltával megindul

a falusi kullurmunka.

... ~ .

dőrségre vitték, hanem a kör
vadászatok rendje és módja
szerint mint fulliv(lcl<'lf, egysze'
rüell Jelőllek.

Ezeken a slráfoló vadászato,
kon, lllelyolykor egész Hajdu
megyéig is felnyult, jobbágyok
is részt vehettek s 6k is kaw
lak fegyverl a felhajszolt go'
nosztevók lepuffantására.

Az akkori nyers felfogásra
jellemző, hogyajobbágyal, ha
nyulra mert lőni, azonnal be'
sorozták katonának, ellenben
ha emberre akart vadászni,
készséggel adtak kezébe fegy
vert. A Helytartó Tanács e va·
dászatok rendeúsére relÍdesen
a szoll;l'Clbirákaf nevezte ki.

Azóta már nagyot fordult a
világ'.

Napjainkbélll ugyanis ClZ em
bervadászat nelll fegyverrel, de
rendszerint tollal történik. Hog'y
melyik a barbárabb melódus,
arról sokat lehetne csevegni.

Krecsmárik.

Első közmOvelődési

előadás 6bJomán.
A Gyoma községében meg,

szervezeti közművelődési bi·
zottság előadásainak sorozatát
a magyar nemzeH gyász
kegyeletes emléklinnepén októ
ber 6-án kezdte meg. Az
eleiétől vég'ig emelkedI21f han'
gulatu ünnepi eloadást Péter'
mann József községi főjegyző

mint e bizolfság elnöke nyitotta
meg szeretetteljes üdvözlés
melle!1. Az ünnepségeI a gyo*
mai dalárda müvész szinvona
lon álló kél énekszámával
gazdagitotia. Al. ünnepi beszé
det Domokos János ref. tanító
a tőle megszokolt gondos és
lelkeket magával ragadó hatal
mas előadásával lartotta meg.

E beszédében mindenekelőt!

a7 1848-l:'It megelőző kort
rajzolta, azután erőleljes szi'
nekkel ecsetelte az október 9,
iki nagy tragédiát, majd az
azután kövelhző Bach.H1lynau
korsz1lk szomoruságát reámu.
latván az egyászévtizedek
uliln következő felszabadulás'
ra és megujulilsra.

Végül lángoló irredenta
élpolheozisszerü záró akkord,
dal élesztelfe a magY1ll' re.
ménységet, hogy Trianon gyil
sza és lemetése ulán jön még
magyar feltámadás. Utánna
Arany Róza szép szavalatában
gyönyörködöti a közönség. A
közművelődési elő1ldások e
kezdő ünnepi nyitánya nagyon
szép bevezetés volt az elkö'
velkezendő előadásokhoz s
csak sajnálni lehet, hogy
zsufolásig meg nem töllöt!e
közönségünk az előadói termet.
Reméljük ilzonban, hogy az
őszi munka befejeztével az ily
lelkeket emelő és fanuságos
előadások zsufolt termek előtl

fogn ak lefolyni.

TÁRCA
A Helvétziai Vallástételt
tartó Gyomai Ekklézsia

Históriája.
KészUIt1834 -1837 esztendőkben.

Irta: OAVIOHAzv SAMUEL
gyomai ref. lelkipásztor.

,l bckés-bi',n,'li egyházmegye assessora.

(Az ez itleig Ilyomatásban sehot
Illeg nem jelent értékes kézirat
elso i(iudása.) (5)-

1780-1781. Kis CSapó András,
17R2-1783. zalóki Nag'y Andrils
Félszemű ember. Ennek első

esztendejében méreJte fel a Fel
sőség az egész országba a Föl
deket, s hólt meg 5eszétai Nó
tilrius, kinek hejjébe állott Fá,
bián József, de tSak 2 eszten
deig. 1784 -1785,lg Szilágyi
László, ki alatl készült a most
is meg lévő nagy kortsma kő

lábakkal, 1784-be lett Nótárius

Szabó János. vólt 14 esztene!6
kig, amikor hivalalából kiesvén
végre Kunhegyesre ment lakni.
1786-1787. Biró János, 1788,
ba Szilágyi László. 1789 - 1790.
Bodval Jstván minthogy egy öles
nag'yságu volt, kiválva anagy em
ber Nevezefü, ki ekkor roppant
gazdaságu volt, de elvégre any
nyira elszegényedett, hogya má
sok könyörülletességéből élve
hólt meg. Ekkor vólt az első

szük idő 1lmikor 10 pengő

forint vólt egy köböl buza.
1791 -1793-ig Szilágyi Mihály
természetes Mechanicus, ki ma
gába dolgozó ekét s malmot
gondolt, de a miket végre
kevesebb baj kedvéér! szokot,
takká fOl'dit1J. A mostani To·
rany fundamentoma ekkor
tétetett le. 1791 ,be volt a
hallatlan báv idő, a mikor a
nyomásonn is eleget lehetett
kaszálni: a mostani Körös ni,

dunk Fái is ekkor hozódtak
haza. 1794-1795-ig ismét a
nagy ember kinek első esz·
tendejébenn készült el a Hid,
1796. Biró János, ismét, 1797.
ismét Szililgyi Mihály, készi,
teile a mostani Notáriusi házat.
1798-1799-ig Molnár Mihály,
kinek első esztendeiébenn lel!
Notárius N1lgy Sándor 17 esz'
lendeig a mikor az Uraság
Számt1lrtójává tette. 1800,ba
ismét Szilágyi Mihály, 1801·be
Szendrei János, 1802-1803-ig
ismét Szilágyi Mihály, 1804
1805·ig Csapó Mihály. 1806
1808.ig Debreezeni András jó
Keresztyén ember. 1808-1810·
ig Biró P.Péler, 1811-1812-ig
Cseri János ekkor keszült a
mostani derék Hejség Háza.
1813-ba Molnál· Mihály ismét,
ekkor szentelődött fel augusz'
tus 8-ikán a Templom. 1814.
Debreczeni András, 1815-

1817-ig Szilágyi L. János. Ekkor
vetette le 1816 J1lnuárius 19-én
a nagy Fergeteg az ujj Temlom
bádogos Tornyát, ekkor lett
Kóródi József is Nolárius, de
a ki ;3 és fél eszlendő után
innen el ment. 1818. Kis Szi
lágyi Mihály, ekkor készült a
Kápláni Leány Oskola és a
Fiuk Oskolájához ekkor tól·
datott egy Classis. Ekkor lett
Detz István is Notárius melj
hivatalát viselte 7 esztendeig a
mikor meghól!. Ekkor készül·
tek az Ország utjábann eső

nagy gálak is. 1819. Biró P.
János,1820'ba G. Szabó Fe·
rentz. Ekkor készül I a mostllllÍ
kő és alk1llmatos Parochiális
Ház. 1821,be Debreczeni And
rás, 1822,be Biró P. János
182;3·ba Fekete István, 1824
1826-ig D. Kováts Mihály.

(FolyI. köv.)
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Gazdasági célokra
16millióaranykorona

T \!rmeiésünknek fokozása <:'s
minóségén\!k kilesztése érd\J~

kében az állClln -igyekszik a
maga ereiéhez mér/cn a termelő

gazdák segitségérc sietni. Abból
a hifelből, amelyet a beruházá
sokra S7.111lT összegböl a
földmivelésügyi kOrmllnY igény
be velf, élZ 'év folyamilll
körülbelúl lizenhaf és fél millió
aranykoronél jul a termelés és
állattenyészlc.2::; előlllozdifás6ra.

A röldmivel~süg'yi kormány
arra törekszik. hogy (,Z7el <'IZ

üsszqár<ZI elsösorban uZ
elhárith<'lfó nH?g'lepIJléscklűl,

mint amilycn például az i1rviz,
kimélk mejZ az orszá~! kriilclél
-?s <'I guzdakü7.i,ins:·~cf.

Éppen ez~;rl az emlilett
ös ugb61 az ármentesitő

társulatok liz millió ilranykoronáf
kapnak "'5 ezenkivül nwjdnem
kél millió koroná! fordílanak
még külön erre a ctÍlra, h(,gy
az brmcntesitó lársulalok
szivélllyu telepeivel kapcsolatban
villamos áramfejleszlö telep'k
is létesliljenek. Hil ez"k az
áramfejlesztő telepek létrejül1~

nek. akkor a magyar falvak is
olcsó villamoserúhöz és
villonyvilágifáshoz jutnak. A
fennmaradó összege! legelö~

javilá~okra. lagosiliÍsru és a
kertészei fejlesztésére lovábbil
a leilermelés fcjleszlésdnek
\irdekében falusi tejszi'>velkeze
tek szervezésére fordítja a föld~

mivelésiigyi kormány.
Ezek az eJörelálóinlézkedések

nagy lépésekkel viszik "lőre

mezógazdasilgunk fl!jl6dé '<';1,
amely Illáris szépen halad előre

azon az uton, amelyen a B'i1zdák
slurgolmától tilmog'atva. a vi~

Idgversenyben is ri'lvidesen
kivivhafj,J mag"nllk a méltó
helyeI. ....."'~ ....,.

A zugzenetanárok
megrendszabályozása.

A mag'ónzeneoklatók műkö

dése a belügyminiszlérium mosl
kiadolt rendelete értelmében
-:zentul hatósági működési

engedélyhez van kötve.
Ezentul tehilf zeneoktalássai

csak az itllamilag engedélyezett
magitnzeneiskolák. s zeneok·
tatásra képesítő áltami oklevél
lel biró lanárok, lová bbá azok
foglalkozhatnak, akiknek Illeg·
felelő zenei képzettségük van,
erkölcsi és hazafias magalarlits
tekintetében kifogás olit nem
esnek és zenészszövetségi fag
sitgi minőségüket a rendőri ha
tóság előtt igazolják.

A miniszteri rendelet szigoru
büntetéssel sujlja azokat, akik
hatósitgi engedély nélkül ezentul
foglalkoznal< zeneoktatitssal és
büntetéssel suj/j o ozokat is,
akik hatósitgi működési enge'
qély l'Iélküli Qktolóktólfogadnak
1<1 !(.Illi/itSt.

TORT~NETI ADOMAK.
---~======

Szónoki hatás.

Sokiln cmlékezhlZlnek még
Gesehlllcy ::Sámu"'re, a nagy'
szakállll örcg' ::-lIszterre, kinek
műhelye, kamrája. lllillLkn szo
bájának gerendáia telistele volt
a!nralva eipúkl<el, csizm<lkkal.
paplIesokkai s aki lárszekérre
menő porlékitval jár/a a közeli,
távoli országos vitsitrolwl, esa
!ikat.

A forraclolom pár évre meg
akaszlolta az üzletmenetet és
ez('rnyoleszázii/ven ben meri
először vilsilrjáró ulra klireked
ni a vén mesler.

KUl1szenlmárlon vult az első

sláció IÍs il hábOl'US idóhen
Il?rongyolódoll polgárok ugy
sálkapkodfák már il vásár
első 110pján porték6j6f, hogy
",;: te indult is haza GyomiIra,
nem lévén mil árusiIni il hétfői

nélpon.
Kucsiso laJllljil voll il nagy

vásál'llak, 'ól örk0nt 6111 egl?sz
nap a sálurbélll, a lolvajok
miilll.
Sz~p holdvilágos esfén indul

li.'lk hazafele és ugy jó késú éj
jen egy kis akác'os crciőcské·

nél letérilefle a kocsis lovait az
Jrszágutrúl és az erdő felé ira
mil lia azokat.

Gyanal<vólag kérdezi az üreg.
I1<Jgy merre haj!? '

- A rövidebb ulat keresQm.
De biz csakhamar kellós kö

zepen \loltak az erdőnek, egyet
rántolI il 1<Ol',is il gyeplőn,

megálltok a lovok, leugrofl <'I

kocsis és ráripakodolt az
öregre:

- Szállj ie vén belyár I
Minek 111l?g'lörfénte után még

fenYligelúbbcn követelte il

plinzt.
A jámbor sus7.!ermesterben

nem voll kit'ejlöc!vli az ellen·
1\10ndás szelleme s amily (;n~

g-echdmc en teljesitelle az első

kérést, ép ugy szónélkül nyuj
tofla ál degesz bugyellárisát.

Bár tájlikozva volt a kocsis
a jó vásár haszna felól. mohón
tárta szél a nagy erszényl, biz
ton. hogy gyönyörködjék a
rengeteg zöldhasu bankó szem
lélelében.

A sűrű fás tisztását szépen
megvilágilolla a 'teli h01d és
elsőként a bugyelláris kis ová!
bevágásában lévő arckép ötlöft
II kocsis szemébe.

Megtorpant, kihuzla tart6já
ból a képecskét, megcsókolta,

máneltija zsebébe rejfette, a sok
bankós pénzláreát pedig köny
nyekig meghatollan adta vissza
gazdájának ozzol. hogy: üljön
fel öreg ur és most már ne
féljlin ha:.aíig senki/ól!

Bujdo:<i ufját járó Kossulh
Laj os ilrl'lllása volf.

A kilencvenes években nagy
eSlimény hozfa össze a silrré/
négy községének intelligenciá~

jiII, P91gárságál FÜzt.?sgyarma~

Ion. t:letnagyságu, remek kivi~

telü, olajba festI211 Kossulh arc
képel kapolI il község ajáw
dll kba. Ezt helyezték el o
tanácsl'eremben és a leleplezés
['12 vállalta az ünnepi szónokla
Iul akkori hires-neves, közked
vcll képviselíjjli o gyomai Iiz~

küzc;éges válaszlókerületnek:
Barab/is I)éla.

Az ó beszédje jcllcmzé::;ére
nem k~11 j.-Izőkk<i! előállni ilS
majd hanyotl vágódott a kQp
ajándékozója, amikor közkivit
nalru neki kliett :>Z 'ra emel~

kedni Barabás után.
Pillanatnyi gomlolkodás után

slellungba vágta milgál és ke
re:. 'rlen szavakban elmond la
fenti történetet, uzon következ~

telé sel, hogy:
- Mi <.: odálni való von azon,

ha a Sárrél nyakas, negyven
nyolcas magyarjai ugy lelke~

sed nek I<ossuth apánkért, ami
kor egy - rossz ufra tért go
no ziévőre is olyan hill~lsl

luc! It tenni, hogya kezében
szorongatolt zsiJkmányról is
lemondott.

Lelkes nagy tapssal, éljen~

zéssel fogadták a beszédei és
a zaj elültével oda dörmög
mély hangján Borabás:

- Kedves barátom I Ezt az
orszitgházban is elmondhaltad
volna! Nézd otl azt a könnyező

magYélrl: ennél nelll Jélezik
szebb szónoki siker I

Oda szól a meglisztelt :
- Kedves barátom! Zoko~

goti az 11 Te szónoklafodon is.
Aztán Szilányi ref. lelkész

mondol! rövid. okos, lelkesitó
beszédei és természetesnek kel
11211 vennünk. hogy az öreg
mag'yar folytatta a sirást.

Ellenben az már kissé furcsa
volt. hogy a következő viciná
lis szónok gyiinge dikciójától
is épp ugy meg volt az öreg
hatva, dc sót Petry adóügyi
jegyző bátyánk mókás, torlalom
hijján való beszédje is megri~

ka Ita.
Kérdi Barabás a Nagytiszte

letü urat, hogy ki az a magyar
és mért van ugy meghatva?

- Varju Málé. Ennek
esok beszélni k«11 és menten
pityereg.

A mi nagy szónoki sikerünk
értéke, becse pedig ennyivel
esel!.

Kner.

Mikor a magyarok
megszólalnak ...

Hogy lehet Civakodó magyarok
kőzt békét teremteni?

Az én szUl6városomban
Tállyán összeveszett a biró
meg a masinás zsidó ju
hásza, Szorongatták egy
más torká!, dolgozott él

kampósbot, hol pofozkod
tal<, hol birokra keltek.
hempergették egymást tl

földön, már véresek voltak,
fáradtak is, mire én hozzá
jul, értem. Tizenhét éves
diál, voltak, minden jóér
zékem fellázadt a barbár
látvány ellen, hogy magyar
üti (l magyart. mikor mi iglói
diákok mindjg cSilk a tóto
kat pUföltük. Békét akartClm
köztük teremteni, eleintén
szépszóval, aztán belemele·
gedtem én is, hol az egyiket,
hol a másikat taszig61·
iClm, elkClptClm ütésre emelt
karjukat, gáncsot vetet·
tem, - mindig élI111ak segjtet
tem aki pillanatnyilag gyen
gébbnek látszott. A legények
eleintén meg voltilk lepetve,
összenéztek és sebzett sa
kálként orditott fel mind a
kettó: A ragyogóját min·
den urnak hát már vere
kedni sem engedik a sze
gény embert ebben a cudar
országban. - Nekem tá
madtak, igaz hogy futnom
kellett, de célom elértem.
Vége lett averekedésnek.
a két ellenfél kibékült. Ek·
kor tanu1tam meg azt az
igazságot, hogy civilkodó
rn(lgyar emberek között
csak ugy lehet békét te~

remteni, ha akad a kéznél
egy harmadik. akit közösen
lehet pUfölni.

Dr. Baltay Mihály
kir. gazd. főtanácsos.

••~. A.A ••

GYOMAI PIACI ARAK:
Gabonapiac : Buza 31!5, rozs - ,

árpa 160, zab 160, tengeri szemes - ,
csöves 100 ezer korona mázsánkénl.

Hus6rak: Marhahus 16, borjuhus
I 20. serléshus 24, iuhhus 16, szalonna

26, zsir l!6-\!8, kolbász 31! ezer koro
na kilogramonkénl.

TeJterm6kek: Tej DOOO, lejrel 14
16.000 K. Iilerenkénl, tehénlur6 4 -6000.
vai .j() - 45.000 korona kilollramonkénl.

Baromfi 65 toJás: Csirke párja 35.
lyuk drb.ja 4O,Kacsa sovllny pllrja 70
90, Liba sovány drb.ja 80 - 90. KiI~

csa kövér 18, Liba kövér 20, Pulyka
15 ezer korona kilogramonkénl. To
i<ís drb.j;l. 1400 korona..
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Lakást kiadók
figyelmébe.

A Gyomai Ujság kiadó·
hivatalát számos esetben
keresik fel a lakást keresők.
kérve olyan cimeket, ahol
hónapos, vngy éves szobá\<,
továbbá rendes teljes laká·
sok kaphatók. A szerkesz~

tőség tudatában van annak
az önzetlen munkásságnak,
me/y községünk polgárai
nak javát igyekszik szol
gálni azért a fent emlitett
eél érdekében külön rova~

tot nyit a Gyomai Ujságban.
A rovatban közölni fogja

a kiadó lakások tulajdo·
nosajnak nevét, valamint
a lakást keresőkét is.

E rovatban közzétett hirde·
tések teljesen dijmenteaek,

ingven közöljük azokat.

Kérjük tehát lapunk olvasó
közönségét, hogy ez inínyu
hirdetéseiketa kiadóhivata·
lunkba juttatni szívesked·
jenek.

Haszonbérbeadó :

!\ovács )ánosnál 2 lakiÍs 2 szoMs
padlús november l-re l<iadó, értekezni
khet ,1 Iralikt->an, ugyanoli egy lizlel
h,lyi,eg is kic,dó.

lia wnhérbe kiadó l<iilönbejárafu
szoba-konyhás lakás, gyermektelen
IilizaspiÍrnak. Megtekinlhetö Kossutll
LlljOS utca 748 hsz. al~lt.

HaszonbérbevevlS :

I.eclmitzky Lajos Gyoma, Endródi
nl 10'.1) Cl1Y szoba. konyh~ es speizos
l.lI<.isl 1< res nov. t-j bel<öltözésre.

". • • • • • .~ WAV'»~ ",. wi • ......

H I R E K
Istentis:r;tefetek. A reform.

templomban okt. 10-én d. e.9
orokor pr~dikál Palotás István
reL lelkész. Az ágostai evan·
g,mkus templomban délelőll

9 órakor német nyelvii Isteni;
liszleletet tarI. Feller Ernő

lelkész. A róm. kath. templom
ban reggel 9 órakoristenliszteiet
evangélium magyarázattai,
tartja CSl?rnClY Géza plebilllos.
D. li. 5. órakor Iylánia.

Házasság. Fekete Ilonkát, a
Gyomáról löbbminl 2 l've
Dunaföldvárra elköltözött és
jálisl1leri Szilág'yi Sárika néni
leányát f. hó 6-án vezette oltár
el' Vltrtigh jáno" Dunafölcl,
várról.

. ., ...

Szeméfvi hir. Dr. Zeőke An·
tal kerüleliinknek közszereld·
ben álló nemzetgyülési képvi,
selője, jóllehet október hó 0-án
Somogy;Nagy·Bajomban k,zl·
letl volna részi vennie egy na
gyobb szabásu hazafias ünnep
ségen, midőn értesülést szer'
zel! anól, hogy e napon Gyo
mán a gyomai és endrődi inak
leventeiinnepsége fog meglal"
talni k.iszséges örömmel sielelt
körünkbe. hogy részt vegyen
az ifjuság lélekemelő ünnepsé
gén, sől lelkes és hazafias buzo
dító beszédet is tartotl a levell
ték hez és az egyiitl ünlleplő

nagy közönséghez.

TüzoHó parancsnokság. A
gyomai tüzoltó parancsnoki
teendők ideiglenes ellátásával
Leimdörfer Zoltán Cllparancsnok
letl megbizva.

A forgalmi adóhivataf át·
hefyezése. A forgalmi adóhi·
vatal ezideig a Béres Sándor
örökösei házában voll elhelyez
ve, mely helyiség azonban
alkalmatlan volt e munkilkör
végezésére. Most a forgalmi
adóhivatal ujb61 visszllhelyez'
leleti a Holler vendégl 6 épiile
tébe.

A szegedi egyetem alap'
kőfetétele. A csollka magyar
föld második legnagyobb vá·
rosábélll Szeg'eden, az alapkő

letéleli ünnepség volt az elmult
héten kedden. mely ünnepsé,
gen a várost magas látogatá·
sával tisztelte meg Horthy Mik
lós kormányzó lll' Ofőméltó~

sága is, ki hatolmas beszéd ke·
retében mlltatol! reá kulturhiva
tásunkra és szolgálalainkt'a,
mely a magyar feltámadás ulja.

A népmüvef8dési ef8adás
ra 15 éven afuliak nem me'
hetnek. A népművelódési elő

adások vezetöségétől veli ér
tesúlésünk szerint, az előadá,

sokal 15 éven aluliok, még
szülői felügyelet mellett sem
látogothatják.

Kedvezményes utazás. A
hivatalos mezőgazdasági mun
kások részére - az általuk
szerződésileg elvállalt mező·

gazdasági munkálalok elvégzé·
se véget! - lakóhelylikről a
munkahelyről és vissza való va~

suli utazásra engedélyezett me
netdij kedvezmény érvényét a
m. kir. kereskedelemügyi mi;
niszter folyó évi n vember 30
19 meghosszobbitofta.

...........

Szabátyrende'let módosi·
tás. Gyoma község képvisel
lőtestülete szervezeti szabály·
rendeletél módosította, kimond·
ván, hogy napidijas állásait
rnegszünteti és ezek helyett
k~1 uj irnoki állást szervez,
Illet y állások olyegyénekkel
tölthetők be, kik legalább 4
polgári iskolát végeztek.

Presbiteri gyüfés. Az elmult
vasárnap o presbiterek nagy ér
deklődése melleIt tartotl pres·
biteri gyiiléó>t a gyomai ref. egy·
ház tanácsa Harsányi Pál es.
peres vezetésével. Az országos
presbiteri gyülésen Debrecen
ben október 24-én való meg·
jelenésre önköltség'ükön tizen
jelentkeztek. A presbyterium en
gedélYiZzte, hogya Répás Pál
lelkész ur alsó épülete üzlet
helyiségeknek adassék ki ugy,
hogy ennek jövedelméből az
egyházi lelkészi földre tanya
épiftessék él helyes gazdálko
elás előmozditástíra. Tárgyalf
továbbá a presbyteriulll arról is.
hogy a központi iskola udva·
rának a moslani csirkepiac olg
dalán levő részlin szintén ba
zárok épittetnének, ha erre
keJl(j széÍmu jelentkező lenne
ugy, hogy ennek jövedelméből

pedig' az Összes egyházi röl·
dekre ~pitfetnék lanyaépül >1.

Irl'edenta· estéty Gyomán
és Endrődön. A "Nemzefi
Élet·· keresztény nemzetvédel
mi poli likai hetilap szerkesztő

sége f. évi oldóber 9-én este 8
órélkor Gyomán, az Uri Kaszi
nó nagytermében valamint okt.
t O-én este 8 ór<lkor Endrődön,
ilZ Ipartestület nagytermében
fényes míísorral irredenta 11'0

dolllli-eslélyt,oklóber lO-én dé
lelőll Endródön, a Templom
téren az 'Istenlisztelet után polí
tikai konferencia-előadási ren
dez, mely alkalmakkor szere
pelni fognélk: Budaváry László
a Nemzeti Élei főszerkesztője,

dr. Cseh József orvos, az End
ródi Iparos Dalárda, Fabinyi
Lili irónó, a· Gyomai Cserké
szek Énekkéll"<l, dr. Hoczmann
István ügyvéd, K. Margitta\,
Margit urhölgy, Répás Pál reL
lelkész, Schuszter Samu hege·
dűművész, Zsirkay János nem
zelgyülési kli~viscl0. Belépődij

nincs, de a "Nemze1i Élel"·nek,
mint o feltámadásért küzdö ma
gyarok lapiának fenntartására
szánt önkéntes hazafias odo·
méÍnyokat köszönellel fogad a
Rendezőség.

Wagner József lest8művé8z
kiáJtitása. Békésv~rmeg~'én'!k

nagyhirü és kiváló fest6miivesze
Békéscsabán kiállitásf rendezett
mell' kiáHitást mélga a város
polgármestere nyiloll meg
Békés vármegye kiváló szUlöl.
lét méltafó beszédben. A !öbb.
mint 200 képet milgában fog.
lal6 kiállitásra felhivjuk közsé.
günknek [jgyeJmét.

Országos Református
Presbiteri Tanács~:r;ás. Az
Országos Református Lelké.
szek Egyesülete ezide! köz.
gyűlése elhatározta, hogy oz
ország református gyülekeze.
teinek presbiferelf tanácskozás.
ra hivjo össze. A tanácskozásra
dr. Baltélzár Dezső ORLE elnök
most bocsátol!a ki a meghivól.
A tanácskozás Debrecenben.
1926 okt 24·én fesz. Ezen
országos Presbyteri .ílyüIésen
Harsányi esperes ur vezelése
mel"?tt Gyomáról egy I O tagu
küldöttség fog részt venni.

A magyar református egy
ház gyás:r;ünnepe Mohácson;
A református ~ill'ándokok,

mintegy ezren, Balthélzár és
Sollész püspökök vezetése
alat! érkeztek Mohácsra. Ra
vosz püspök fogadla az érke·
zőket, oldk a templomba vonul
tak, amely körül már óriási
tömeg tolongott és várta az
istentisztelet megkezdését.
Czeglédy Sándor dunántuli
püspökhelyeftes tábori Isten
tiszteletet tartott, a templomban
pedig Soltész püspök imája
után Ravasz László mondott
predikáci6t, majd BalthllzéÍr
piispök záróimál. Az islen· .
tiszteletek után Vass Vilmos dr.
teológiai tanár, "A családi élet
és II nemzet fejlődése" eimen
előadást tartot I. Az Iparoskör·
ben négyszázszemélyes bankeft
voll, amelynek vezérszónoka.
Balthazár püspök él Kormányzó
ur ()fóméltósága méltaiásával
kezdte b'2szédél és indi!ványoz
ta, hogya zarándokok távirati
lag üdvözöljék o Kormányzót.
A Kormányzó lelkeséltefésével
fejezték be a l'i?lekemeló
iinnepségel.

TlSrvényhatósági gyűlés,

Október hó t4-én lesz a várme·
gyei törvényhilfóság őszi ren
des közgyillése, melyen több·
mini 200 l:özérdekii, vagy az
egyes I~özségeket érdeklő

iigyekról fognak fárgyalni.
.•

Teherautó fuvarozá8t
legoll:8Óbban vállal

. ~.

KEREKES KAROLY
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KULTURA

egyhanguságát és unal
mát legkellemesebben

elüzi, ha a

A hosszú
téli esték

könyvkereskedés

kölcsönkönyvtárába
iratkozik.

Kölcsöndij hetenként és
művenként2000 korona és
30.000 korona biztosíték,

amit Idlépéskor
visszatéritünk.

1007 szám. 1926 vht.

Arverési hirdetmény.

Alulirofl biróságl végrehajtó
az 1881. évi LX. I. c. 102. §·a
értelmében ezennel közhirré te
szi, hogy a gyulai kir, törvény
széknek 1926 évi 2469/2 szá~

mu végzése kövelkeztében Dr.
Osváth János gyomai ügyvéd
állal kép~iselt Endrőd - Gyomai
Takarékpénztár javára 28 millió
korona s jár. erejéig 1926 évi
augusztus 6-án foganatositott
kielégitési végrehajtás utl~n le
és felülfoglalt és 12,040.000 ko
ronára becsült következő ingó
ságok. u. m.: Arpa, buza, ta
karmány és libák nyilvános ár
verésen eladatnak.

Mely árverésnek a gyomai kir.
járásbíróság 1926-ik évi Pk 1885
sz~mu végzése folyfán 28 millió
kor. tőkekövelelés ennek 1926
évi május hó 15 napjától járó
18 százalék klll1lata\ H3 százII
lék vállódij és eddig öSSZf?sen
3,533.900 koronában már meg'
állapitolI köllségek erejéig,
Endrőd község halárában az
öreg szőlőkben és folytatva 11

páskumon 1863 sz. alait leendő

megtartására 1926 évi október
hó 21 ~ik napjának délutáni 4
órája határidóül kitüzeJik és ah
hoz a venni szándékozók ezen.·
nel oly megjegyzéssel hivatnak
meg, hogy az érintett lngósá~

gok az 1881 évi LX. t. c, 107 és,
108.§-ai értelmében készpénzfi-'
zetés mellett, a legtöbbet igérő

nek, szükség esetén becsáron
alul is el fognak adatni.

Amennyiben a7 elárverezen·
dő ingóságokat mások is le- és
felülfoglaltatták és azokrll ki·
elégitési jogot nyertek volna,
ezen árverés az 1881. évi LX.
I. c. 102. §~a érfelmében ezek
javára is eJrendelteJik.

Kell Békéscsabán, 1926 évi
szeptember hó 19 napján.

SONNENFELD SÁMUEL
kir. bir. végrehajtó.

EIadO" a Baross
uccában

460 négyszögöl terUletü
házhely. - Tulajdonos:
Tari Bálint, Deák Ferenc
ucca 535 szám alatt.

Gaál Imrének II Hoss%Uzugi 2 hold
kllszáló löldje örökáron eladó. Venm
sZ1Índcl<ozól; vizjárl/l piiskumi tflnyáián
jeleulkezzenek.

Házasulandók figyelmébe! Lako~
t1aluwkrd kölcsöuözök lányérokat.
ed~n\'eke\ es poharakal. Tovabbá
meglepü olcsó ilrbnn Ichel Iwpni üveg
és pOl'ccliÍu.:iru~, r her lányernkal
4.')(1() 1(-t,',1 7Ot)() k )l'(lIláill. Tandler
Sándor. Endröd.

l~ákóci-lI' 643. szilmu CSIlPÓ János
féle ház és r:sepüsl,erli 1200 négy
sZü>tiil fiild ;i"" kdroll eladó. I"'.rt 'kezni
klwl Papp Zsili"llIondn~ R,il,óci-lIl fi44
SZclllllJ háziHtdl.

HUGYECZ LAJOS I1lklllos11lesler
Gyom,}. Temeló UCCII n72 elvállaljll
takaréktOzhelyek és sirkeritések
készitóel 's. javilásál, kályhák Char
lotte bélelését és minden e sza I, ma
IM vágo munlICil. Takaréktüzhelyek,
berakott sparheltekhez ajtók, sü
tök, rámák, vaskemenceajtók a
leg 'gy~zeri"bhlól a legjobb kivitelig'
á11,1 IIdóm ral'fi\rvn. Fürdöszoba be
rendezéseket szal"zeriien készit,jllvil
""- szerel. I(öllségveléssel dijmenlesen
slolR,íl. Minden ni\llI I,eszilell munká·
<'ri j 'Ialldsl vallIII. Kedvezö fizetélIi
feltételek. .

BEZZEGH JANOS órásesél,szerész
El1drüd. Na~f\"ul 26, Homok·féle ház,
órll O:~ ékszerjavilásokat il ICll'polllo
sohban iótáll,L InellellvAlIlll. Ral<laron
,,,,t IJOnlO'dn ""abályozoll inga. fali
cs ébreszlő óráklIt, ugyszinlen zseb
órákal. Tiirl aranYIlt vagy ezüstöt II
legmllgllsabb n1lpi /\ron vesz. Nagyobb
javitásokérl házhoz megy.

Butorok. Tele simli és tömör hálók,
<'bédlók. lesletl bularak, dió, eper és
biikkfil l\ihuz"s ebédlő aszlalok. mo
dern hlikl<fa <ls hajIiiolI székek iillan
dÓiln rakli\ron v,ll1nal, Valay Gábor
molol'erore b,'reudezell lls71alús ipllr·
'"kpén (;yomán, Kossutb Lajos ucca
737 szám. Ugyanott épületasztaloll
munköik jutányos áron megrendel
hetök.

L1j láncboronIl és fog/lsboJ'Ona leg·
jnbb I'ivilelben, legolcsóhbnll beszerez
heló Józsik Isln]11 kovacs meslernel
Gyoma. Dc,i" rer""c-,,CC" 364.

BOHN M. és TARSAI béI"'scsllIH.j
gőzléglllgydránllk hornyolt cserép
llyárlrnányainllk leraklllll Gyomán
GROSZ ZOLTAN fakereskedö vo
suli lelepén, Endródön il falel<!pen.
r.lndós gy';r; árbiln kedvezli fizetIK!
feltételek mellett II cég gyomai és
endr<3di irodlijáblln.

Papp Vazul ócsklIvas, használl bu
101' és féml,eresketló, Gyoma, Jól,ai M.
(Dohány) - IIcca 838. tudatjil il nagy
érdem ti közönséggel, hogy nálla a leg
julányosabb árban lehet kllpni susz
lel', sZllbó és női varrógépekel, zon!l0
1'11. grillllofon és hegedti, szecskavágó
darálók, egy szobabeli bulor, sublót,
gyermekágy, mázsák, hintóféderek' aj
lók ablilkol" kerliszerszamol" függó

S nsztillilámpák legnag ol>b valasz
tél;blln. I,is I;,[zikocs!. ruganyos VIlS
ágy, hévér járgány, sporhelt, I,ályha,
eszlergált függönytllrtó, drólkerilés
bármilyen méretben. Az eladoll áruk
értéke !l'llbonáblln is lizelhető. Ugyanő

vesz mindenfele ócskavasat, rezel, ól
mol, cinkel, törölt gépeket. hasznllve
hellen rádiokai, rongl'ol, é.onlol' su
badllrabot, és bármilyen üvegekel.
Könny ü két lovas strMkocsiján min
dennemü kisebb fuvarokai olcsó dij
SZilbás mellell vállIII.

PUBLIKÁCIÓ.
Minden. a GYOMAI UJsAG-ban

közölt publikáció a községházén
ls kihirdettetik annyiszor, ahány
szor a publlkécló közöltetik.

A GYOMAI UJSAG kapható GYO
MAN: Bleier. Manó lapárusltónál,
rikkancs4nál, a Kultura könyv
kereskedés, Nagytözsde, Kovács
József, Klein Vilmos, Katona
Gyula, Sipos Sándor. a Hangya 6s
Schwarcz Ferencz Endrödi-utl, a
Fogyasztási Szövetkezet, Hangya
Szövetkezet Berényi-uti. Honti An
tal Selyem-utcai, Weinberger Rózsi
Uzletében (Schwarcz József-féle
ház), Szendrei Ferenc Deák Fe
renc-uccai, Ber!<ovics Adolf és
Blum Mór Kossuth-uccai üzleté
ben. ENDRÖOÖN pedig özv. Hra
bovszky Lajosné és Sztanyik Lajos
üzletében és Balogh István ven
dégilijében. Megrendelhetö Bleler
Manó lapárusitónál, Petöfi (Arva)
ucca 798 aki hirdetéseket ls fei
vesz.

Eladó ház. A R.ikúci-uCt'd ó, (l

SZ,\1lI alaII; hJz, azol11Mli b ·I,ijllül~~re

is eladó.

Egy ügyes rikkancsot felvesz a
GYOMAI UJSAG, AZ EST, MAGYAR.
ORSzAG és PESTI NAPLÓ áru111
tésára BLEIER MANÓ Petlifl ucca.
Fizetés havi 600.000 korona éli
5 százalék. Rokkantak és hadl
özvegyek elönyben részesUInek.

[ndrüdön, a legforgalmasabb Il~ll'en

il S~lyell1 és Andrt;ssy ... ul I<cn:szlez~'"

só"il ~gy 57C!, s"rQI'cplilel sza1><ldl'~l

h,)l llloJ1ndli 1..11\" '(~Irll eléu!(\. im II
kiadöhi"é1lalball Ineg-tllclhillú.

Malolll-ll~CD 1(,,;)3. Z;"llll ház ~ZI\.

b~dkC7I),,1 I"dó.

Eg-y jól<<lrban lévó SlQ 'al"ilyha el··
IIdó ilzol1lwl LévlIY L"josl1áll(islcmp.
IOIll-lIcca 1317 sz. alntt.

A gyolllai cilrllkel'lben 2 hold szüló
több évre h~szonbérbe killUó. !3üvc!>·
h" ÜLI'. Darida Lajo 'nén,il Endrüd,
Széchényi.uf, Dohányáruda.

Gyolllán. Arilny Ján()5·ulca 5l3O sz.
alaJt. ell\' iókilrbi'lll levü lr'dlllafon 20
1~lIlezzel. el/Y 9 sZ~r 12·cs rcn\'kcIJe
z(igén, egyaszlal, sparhelt cs qry jjllY
van Cllildó.

Pólus Lnjosnak ~ Simlli zlllJbll ,11 l
hold földie eladó, bol!.'Úr krrlé<7.etnel,
lliválóan illknlmas. !O:rlek'?Zlli lehel il
helyszinen.

Cs. Palkós Rózánal, a sinwi földbI31
Lév,li M"rlnn lIlesgy~lyén, 10 m. hold
föld C hú lii·ón sz~>r<la ddclóll II ÓI'II'
kor a l<Özsés;rllliza udvarán szablldk~z·

b"l él leglöbbcl igerónek el log IIdéllni.

Bognár iÍrlll<, kórislnlp és kiilló. l,ó
ris és szilri.'nl" kőris Imsi\blil, iovábbil
I,,jlránypapir. burkmez és eiszig,.
Irló lemez Wagner Márlan Fiainál be·
zerezhel . MlilrágYIl Wagner Márion
jaini\1 még I,apható.

Mindenféle bádogosll1unl,át, épület·
muni,át, jill'itJsokllt a legllonlosilbban
és lelíjul,jnyosilbban készi' Kohn
Gyula b 'dogos Gyomll, Endrédi-\l1
1100. Nagy fürdökádat 400.000
koronöiért.

Két ügyes fiu tanulónak felvé·
tetik Kiss János kárpitosnál Gyoma,
Horthy Miklós ut 1238.

• •• • 'g '*".... '.,...

Felhivás a szel'eplökhöz.
A népművelési bizottság rel~

kéri mindazokat, akik a nép·
mlivelési előadásokon szava·
laflal, énekkel, vagy zenével
szerepdni óhajtanak, szerep·
lésükel jelentsék be Tóth József
urnál a népművelési elólldások
rendezőiénél.Árvaház földszint.

A I'okkantilletmények fel
emelése. Csécsi-Nilgy Imre
llltábornagy felkereste Vass
József dr., népjóléli minisztert,
hogy vele II rokkanlkérdésről

lanácskozzék. A l1liniszl~r Illeg
hallgafIa az altábornagy előler

jeszlésél. erdekiúdöfI a rokkan>
lak, a hadiözvegyek és hadiár
vák helyzete iránt. ~\ijckntelle,

hog'y leljesen meg'okolinak
tartja az érdekükben előlerj~'sz·

leli kivánságokal. Az llltábor
nagy kérésér' a miniszter meg
ig'érte, hogy az illelm ;\I'rTen·
dezés sorrendjliben e!,)ször
a hadiözvegyeken és hac!iárvá
kon segitenek, aztán ·az öfven
százalékos rokkan lak és eset
leg a hetvenötszázlllékos rok·
kantak illetményeinek I'elcme·
lésére kerül sor. A rokkantad(,
eredményéről függ az illetékek
felemelésének időpontja . C:-s
mérléke. Ezid6szerint még
nincsenek megbizhal . stalisz'
likai adalok az összegről.

amely ezen a cimen befolyik.
A miniszlel' végül azzal bizlafléJ
a rokkantak és hadiözvegyek
meg'bizoflját; hogy ha a rak·
kaniadóból elegendő pénzt
kap, akkor még ez évben
felemeli a rokk,mtdijakal és a
hadiözvegyek és árvák jilran~

dóságail.

BACSY ÉS TÁRSAI BANKHÁZA GYOMA
(Érdekközösdgben a Békéscsabai Takarékpénztér EgyesUlettel, Békéscsaba.)

Igazgatók: BACSY GÉZA, KovAcs LAJOS főpostamester,VASS GABOR, ügyész: Dr. CHRISTIAN KALMAN

Tudomására hozza az érdeklődőknek, hogy a javuló pénzviszonyok folytán előkelő bankösszeköttetései révén
módjában van ugy rövid, mint a hosszu lejáratu váltókölesönöket bármely összegig igen kedvező feltételek

mellett a leggyorsabban folyósitani.
Tőkekamattörlesztéses 35 éves jelzálog kölcsönöket 8.8 %-os évi részletek mellett bármely összegig foly6sil
Betétekre, melyek felmondás nélkiil bármikor kivehetők. I e g m a g a s a b b k a m a t o t f i z e t i •

Bővebb felvilágositás a BANK helyiségében a nap bármely szakában nyerhető.
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I ' II " gyomai cég malmaiban ésa YI ,a terménykereskedésében
mindenI or éi nagyközönség' ledobb, e~_t'~Y(lrsdljh és legelőzékenyebb kiszolgálásál
tarlja kötelesség-ének. -- tAi lől ~:at:on,.:! krn:(;sél érték~L.iti keressen fel bennünket.

B E R A K T Á R O Z Á S T D i J rv1 E N T l~ S E N E L f O G A D U N l( .

......-_--------------_ _--~~ _-----.- .

FELTÉTELES MEGALL6HELY _K: CiYO AN, Kossuth L. u. gróf Tisza
István u. sarok, Piac-I <r rendes r,ll~gálló, Ártézi-kut, Hangya főüzlet,

Vágóhíd, Iványi malom. - E'''DR 'DÖN: I\L.p!celeti vendégl8, Kórház,
Kondorosi-ut, Pi~,;·tér. - KliJőn rn ~rletekre 3UtÓ, :;l sofförnél rendelhető.

"ft ••

Buzát, csövestengel'ít,
hCl'etnagot és töktnagot
afegmagasabb l1apíál"On

vesz

SCHWARCZ DAVID
az Angol.Magyar Bank meg·

bízottja.

L..pkiadó.

"H U N G A R I A"
könyvnyonul •• i ...üintézet.

RAKTAR:

Ehrmann h~znélása vasutnill

r"'-'·~"""'··"""·~""",

, MOTRÁGYA ii 18 százalékos szuperfOSZfét'l'
! kedvező fizetési fellételek
~ mellett, waggon-tételekben
! gyári árban,

, Wagner Márton Fiai i
~ fakereskedöknél ~

! Gyomán és Mezöberényben !
, beszerezhetö. ,

; Arak és feltételek ugyanott i
! megtudhat6k. !
l ....-....-.....-.••..-....-....-...J

Szerke..,téaért é. kiad&lIért
felelős.

WAGNER MARTON

Egy jó házból való,
IV. polgárit végzett

ÜGYES FiÚ

T'ANULÓN.AK
felvétetik a

"HUNGÁRIA"
könyvnyomdában

GYOMAN.

tábu Z etrend
GYOMA és ENDRÖO között.

GYO ARÓL INDUL: ENDRŐDRÖL INDUL:
hajnal 4 óra 30 perc huinal 5 óra - perc
hajnal 5 óro 30 perc hajnal 6 óra - perc
hajnal 6 óra 30 per'c délelőtt a 6ra - perc
délelőtt 9 óra - perc délelőa 9 6ra 20 perc
délelőtt 10 6"3 :~ délelőtt 10 óm 30 pel'c
délután 1 6ra - perc délután 1 óra 20 perc
délután 2 óra 20 perc

--_..

déiulért 3 óra - perc
délután 6 óra - perc d~lut~n 6 óra 20 perc
délután 7 óra 15 perc ----

este 7 6ra 40 perc

A léniákkal aláhuzotl ",~netek hillstalös <-;; !illandőan fenntal·tott me·
netek, mig az ala nem I:uzott mel.~iek a'! AUTÓBUSZ VAlLALA'i' 'által

id0i9lenes~n fenntartott menetek.

Október 4-től a.z autóbusz c,cnk iJ táblákkal meg'
jelölt rendes és feltételes mi: y, álló helyeken fog' megDUani,
kéretik a nagyérdemű kü:r,önség ehez alkalmazkodni.
~~~~~~~~~~~~r~~S" ~>;,~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~V'.i~~~,~~~~~ ~ ~~~~...v..,~~~~~~~~

Menetje na pal 1 peng8, éjjel 1.HO

buzáért mi .denkor a legmagasabb na iárat fizeti,
buzát berak ározásra mi den mennyiségben dijz
talanul átvesz és buzát eraktározottból is)
bá~mi~or.~z~:mnal b e s r e" I
szep es JO lisztre •
ARPÁT és TENGERIT megdarál, illetve friss darával
azonnal becserél. - Városi buza bevásárlóhelye :

eAcsy ÉS TÁRSAI BANK cégnél van.

Városi Iisztelárusilóhelyen: Gyomai Nagy Aruház,
Klein Vilmos R.-T. üzleté en mindenfajta őrlemény

bármilyen mennyiségben a t o'
a legolcsóbb napiáron •

A TISZAVID ; ~\I HENGERMALOM
S TÁRI lÁZ R.-T.

SPORT.
GyMTE - Sz. Vasas 1 : 1 (O: O).

A vastJrnapra kis(Jrsolt Vasas
GyMTE mérkűz,," 't a Vilsas
vezető:>l'lIe szombal >n k-:sö
este távirat utján IeIl1<Jndta, amit
a. GyMTE vezetősége tudomiÍ
.ul is velt s erről a szarvasi
csapatot táviratilag' értesitette.

Amde a nem várt dol,.g más
ként veli fordulatai. mert V(lscÍr l

nap délul[1Il megjrl 'nt a Vasas
kiküldöttje az GyfvlTE infézüje
előtt és jelentette, hogy cl ked
rlilel a m<.'rkőzés elhalasztását
nem engedélyezte, hanem an~

nak lejMszására mindkét CSil'
patot ,kötel 'zte.

Nosza! lett is erre nalIY kap~
kodás. fulkosás a jfttékosok
után, mert ahány, az annyifelé
volt és UR'Y kellett ők I ö'sz "
kel'esui, mig- végre kiizel 3 óril
kor egy tartalékkal, deprimált
hangulatban, elinduli és megér'
kezett a csapal autóval Szarvas
ra, a Vasas pályúra,

A rnc:rközés JÓI'i11 4 óra uliJn
vetle l'l'zdefél és L1acdra a nyo
mott hangula Inak a GyMTE lá·'
madá::;!;,; lé:J, cle a tulidege,;
csa!úrokllak nem sikcrül sc III mi,
Il."rf a legjobb helyzclekből is
mellé vagy fölé IŐllek, s igy az
első f01idő eredmény nélkül te~

lik el.
Szünet után a Vasas erúrc

kap és lámaclásba meg'y át. de
ilzok koránl'em ve'7élyt'''el:. s
d GyMTE védekm kunll\,clJ
veti vissza.

Már lIgylálszik, hogya mér
kőzés eredmény nélkül fog vég'
ződni, mikor a 43. pl':l'cben eg'y
kapu ellilli kavaro lásból h.o
1'~lts hibája révén Szarvas ve#
zetéshez jllt s ezzel clinkzetl
nek vélték. hog'y a gyo:naiak
vereséggel rogllDk haziljülmi.
De nem lIgy t,irlénf: lllert az
utolsó percbcn Papp lefut, a
labdát b<ladja Szilágyinak. ki
~yünyörü lövéssel kiegycnliL

Kezdés llldll ti bin; nelw,u~

kára a mérkúzé~ vél~'''"t jelzi.

................. ~........... . .• •
i HZ R" f f ri é folyt négö kályha i
i 10 kilogram fával fűt egy szobát 24 órán át. i
•i Községek és közüzemek áitai a legteljesebb megelégedésre kipróbálva, !
• több ezer darab van belőle használatban. i
• Gyoma község előljárósága is több darabot vásárolt. •: .•: Gyári egyedárusitás G Y O M Á N : •
•• ••B E R KO V I C S A D o L F vas- és I'űszerkereskedésében,hol mindenféle
: vas- és szerszámáruk, tüzheiyek, szénfütéses folytonégő kályhák :
: előnyös árban kaphatók. :

: :
NyomatolI a "HUNGÁRIA" könyvnyomdai műintézetben Gyomán, 216 - 1926.
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it POLITIKAI-, TÁRSADALMI- ÉS KÖZGAZDASÁGI HETILAP *
Szerkesztőség és kiadóhivatal

"H U N G Á R I A" könyvnyomda
G y o m a, Petőfi-tér 2.

EllSfizetési ár negyedévre helyben 10.000 K.
EllSflzetési ár negyedévre vidékre 12.500 K.

Megjelenik minden vasárnap reggel.

FelellSs szerkesztő:

WAGNER MÁRTO N
a kiadóhivatal vezetöje.

A lap szellemi és anyagi részét lIIeUS
minden megkeresés

"H U N G Á R I AU könyvnyomda
eimére kUldendlS.

Lapzárta P É N T E K, déli 12 6ra.

Jövőnk I
fundamentuma.

hogy ki milyen vallásu, mi- c1enkit átfog'ó nemzeti gon- Békés vármegye
Iyen társadalmi osztályhoz dolat, amelyik munkájával ..
tartozik, bölcsőjét palotá- alkotni akar, akkor mi sem torvényhatósági
ban, vagy kunyhóban rin- veszélyezteti azt a funda- közgyülése.

Senki sem tagadhatja, gaUák-e, ellenben azt fog- mentulllot, amelyen nem3 A' h
hogy ugy gazdaság'i, mint varmegyei törvény ató·

ják tekinteni, hogy átitatja- zeti ujjá születésünk épit- . ő' CI k l
szocialis, de talán remél- sag SZl ren es özgyü ését

e egész lényét az a min- ménye nyugszik. I
hetjük politikai életünk is tartotta az elmu t héten
a biztos javulás utjára lé- ..,. -- ..__._. csütörtökön, melyen köz·

pett. Váratlan IstencsapásI" ségünkből dr. Pálka Pál
döntheti már le azt az a el ·déken főszolgabiró és Harsányi
építményt, amelynek funda- Pál ref. esperes vettek részt.
mentumát gróf Bethlen Ist- A Kassai U!ságból vet-I kezdett a gépre. Az eiső A közgyülésnek legfon·
ván oly biztosan alapozta tük az alábbi szomoru hirt: lövés Hreblay mérnököt tosabb tárgya volt az él

. meg, hogy legégetőbbkér- A zólyomi vasuti osztály- érte még bent az autóban. minisztertanácsi leirat: mely
, "k' kt 1 . H b V' ., bb I ." rendelkezett abban az lrány·

déseink nemcsak az előre- memo seg o . -en re - erzo se e meg o maga : ban hogy dr. Daimel Stm.
haladás tendenciáját mutat- lay Eduárd mérnököt küld- távo~~tot,~a el a p~lyatesten dor' alispán ur, ki hivatali
ják, hanem a produktiv te ki a Zólyom-Korponai fekvo kovet, majd a kor- szolgálati idejét betöltötte
munkának is gyümölcse, vasuton teljesitendö fiL.eté- mánykerékre vetve magát, ez esztendő végével nyu·
haszna van. sek eszközlésére s ecélból az autót menel{ülésre meg- galomba vonuljon. Hosszu

Házak épülnek. a gyárak reggel vasuti-autón Kor- inditottc!. közéleti pályafutása alatt
telJ'es üzemmel dolgoznak, pona felé tartott, Tótpel- SaJ'nos a ka ott I'" puritán életével, lankadatlan

p oves kötelesség tudásával, min.
jelelltékeny tőkék táplálják sőctől nem messze a gép- h~lálos volt, s m~g az na~ dig a köz javára irányuló
közgazdasági életünket, kocsi vezetője észrevette, kIszenvedet! az IpolyságI szolgálatával méltán érde.
pénzünk kitünő értékkel bir, hogy a vágányon nagy kő kórházban. melte ki ő azt a legnagyobb
aminek következménye a fekszik. A gépet lefékezte Számos hozzátartozója meg'tiszteltetést, mely e köz·
a jó államháztartás. ugy, hog'y éppen a kő előtt "', ' gyülésen érte, midőn az

Ha az épitmény jó, akkor állott meg. Ebben a pilla- koztuk lapunk szerkesz- egész törvényhatóság ün·
feltétleniil biznunk kell an- l1atban a közeli erdőből tője Hreblay Lajos polg. nepelte a vármegye érde·
nuk fundamentumában is. négy feg"yveres álarcos isk. tanár is gyászolja, aki mekben megőszült, vezető

J övőnlmek ezt az alapJ'ál rabiú tört elő és tüzeini testvél'd vesztette el vele tisztviselójét. Az egész köz-
• . , gyülés olyan méltóságteije·

miniszterelnök ur a hig-" ~_....,.,.."....""""""'........ _ sen Ünnepélyes, a tisztelő

g"adtság", fegyelmezettség', a és megbecsülő szeretet fel·
tervszerii munka és a szél- eá yjavitóintézet lesz emelő érüs itől áthatott
sőséges kilengések radi ká- volt, mely méltó volt a
lis kiküszöbölése által al- Ulán . vármegye illustris testületé·
kotta meg, ami kizár min- hez és az ünnepelt alispán·
den társadalmi és felekeze- Az ügyészség fogházának második emeletén hoz, Maga a főispán ur is
. l I CI R helyezik el az intézetet. melegen elismerő szavakkal

ti egyenet en {e éAt. égen emlékezett meg az alispán
hangoztatjuk, hogya gyii- ur nagy értékéről, kiemel-
Jölködést és a testvéri vi- "Békés" hetilap irja: A I sileni a rákospalotai leány- vén, hogy nyugalomba me3
szálykodást előbb-utóbbfel gyulai ügyészség fogházil- javÍtóintézetet, ahol máI' netele egyáltalán nem érinti
kell' váltani fl testvéri szere- nak épi.iletén nagy átdlaki- oly nagy a tulzsufoltság, az ő messze kimagasló
tetteI,mert ellenkező esetben tási munkálatokat végez- hogy nem tudják elhelyezni szolgálatait.
felekezetekre és társi'1dalmi nek. A második emeletre ClZ intézetbe beutalt leá- A közgyülés egyhangu
osztályokra szétbontou tár- a külső udvarból lépcsőt nyokat. határomta után népes kül·

d I 1 I I I vezetnek fel. Ezekre az Az ötalakitási rnunkála- döttség fog az ő megtart·
sa a mun { {épte en o yan hatása érdekében aminisz.

t , 't" l't'l á f l átalakitási munkálatokra tokkal rövidesen elke'szu"l-nemze epl o po I I {t o y- terelnök urhoz menni, A
t t ' I 'k ' azért van szükség, mert a nek és október 18-án mára nl, ame YI a magyarsag gyomárólfelterjesztelt ügyek
jövőjét biztositani tudja. második emeleten leány- Gyulára hoznak Rákos- a község képviselőtestüle.

Ha ebben az országban javitóintézetet helyeznek el. palotáról 50 leányjavitó- tének határozatai ::>zerint
nem fogják keresni azt. Igyakurják tehermente· intézetbe utalt leányt. változatlanul jóváhagyaUak.
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Iru: MARTOS VIKTOR elektro- és gépészmérnök,

főzés és fűtés villamossággaJ.

••. .'4~' '.

Szinházi hirek.
Az Orsz. Kamara Saúth'z

gyomai szereplése.

A hadikölcsönök
ér1ékemelkedése.
A hadikölcsönök felértékelé.

séről forgalombCl került hirek
hatásCl alatt az utóbbi hetekben
nagy spekulációs játék indult
meg a budapesli tőzsdén

hadikölcsönökben, amelyeknek
árfolyama napról-napra emel
kedik. Egyes cimletekben az
árfolyamok már elérték a hadi
kölcsönök aranyértékének egy
százalékál. A hónap elején a
6 százalékos kölcsön még a
névérték 58-szorosán állott,
most az árfolyam 14S-150
szerese a névértéknek. A 100
koronás névértékü hadikölcsön

I meghaladja cl 15.000 korona
árfolyamot.

Alapi Nándor kiváló tárSUl
lata meglátogatotl bennünket. A
pompásan szervezett szlnész.
gárda évek óta járja kereszli1l
kasul az országot és klasszi
kusan nemes eJ6adásaikkal
meghóditják a közönségel.
l'vIeginduláskor csak a nagyobb
városokat látogatlák, ujabb fer
veikbe azonban beteilleszteltik
már a kisebb helyeket is. [gy
részesültünk mi is abban a
ritka szerencseben, hogy kÖI
zségünkben Játhatjuk, Alapi
igozgatónak ezen fővárosi

nlvóju társaságát. Alapit ismeri
az ország és méllányolja nem
csak a kultllrmúködésél, de
élvezi művészetét ls, mely a
legjelesebbek közül való.

Tökéletesen átérteIt szerepei
szivéből jövő alakitásai, értelmi
munkájának igen megnyilatko
zásai a nagy nevű művészeinket

jultatják eszünkbe. A szinház·
látogató közönségünknek jó
ismerőse a nagystilű rendező:

Szentiványi B~la is. Mihályi
Mária, Salgó Ilona Witt Böske.
Fekele Vilma Takács Teréz,
Maconkay,Peló, Verzár. Misk~y
Ihász, Fekete, Biró mind.Clnnylan
elsőrélllgu I11LÍvészek, kiknek

,nagszerú alilkitásait megértő

közönségünk méltányolja ~s

elvégre annál is inkább, mivel
ilyen kiváló együllest közönsé
günk itten még' nem látolI.

lia ezek dacára a nez6tél'
helyei itt-oli liresek voInánClk,
ha ugy tlinne fel, hogya nagy.
szabásu vállalkozásI a reméli
nél kevesebben párlfogolják,
kérjük a művészgárdát, nem
a meg nem ér/és rávására irjCl
ezl nekünk; de tlldja be annak,
hogy népünk még kinn dol.
gozik; pihenni, élvezoi még
nem tért haza. nálo még tart az
osz i nehéz födl11unka szaka.
Jöjjenek hozzánk lélen, amikor
tényleg nélkülözi néplink o
magasabb, nemesebb mOélve
zetekel,-akkor bizonyosan az

'anyagi siker is sokszorosan
mulja felül a jelenlegit.

Pénteken Kisfaludy K. vigjá
Ilika a Csalódások, mig szom
baton bucsuelőadásként a Ki.

I sértetek, Vbsen világllirii drámá
ja kerlil színre.

......

a melegilés. Még mindig ol
csóbb, mint a spirilusszal vagy
petróleummal való kezelés. Ha
azonban az egyszer felmetegi
tell anyagot meleg állapoiban
akarjuk !ilrtani, akkor ehhez az
eredeti villClmos áram-fogYilsz
tásnak csak mintegy egyhar·
mCldil szükséges.

Csak futólagosan emli/em
meg a villamos vasaló!, amely
nagysága szerint 0-4 hekto.
wattnyi áramot fogyaszt, és az
egészségileg kifogásolható ösz
szes többi vasalókat lassanként
kiszorilia. III vannak a villéunos
héljslitóvasak. amelyek minden
egyéb hajsütövasnál veszély te
lenebbek.

A villamos fúző- és melegitő

készűlékek a szükebben vett
háztartás dlkalmClzásán kivül a
kisiparbal1 is igel1 közkeclveltek,
~s pedig mint szabúl11űhely- és
kalapvasalók. enyvfózök, me
legilőlemezek, könyvkötészet
szi!méÍra, izzifó- és edzőke·

mencék, fOITaszlópákák stb. stb.
Szóval mindenlilt, aholorról
van szö, hogy bizonyos meg·

halározofl helyeken kisebb vogy

nagyobb energlClmennyiségekel

felhasználjunk, olt a villamosság

nagyértékü szolgálatokal tehel.

élelmiszer nagykereskeclőinek

igen nagy érdeke tehát, hogy
a fővárosba irányitolf élelmi
szer vasllIi szállitmányokal
ezen Iul "Budapest Központi
VéÍsárcsarnok" áIlomásril adiák
fel, mert a dunaparli lehel'I
pályaudval'nJ, valélmint a többi
pályaudvarokon is a mostanig
iizöfl élelmicikk adás-vétel
zugvásilrnal< lesz minósifve s
az azt e1követő ellen közigaz
gatási ulon szigortl eljéÍrás fog
minden eS'"tben megindulni.

ban végeztek furásokat, legu
jabban pedig cl földgázkutatás
szinhelyél KarcagI''' telték ál.

Ez az alföldi város maga is
élénk érdeklődéssel kiséri a
szénhidrogen kutatásokat s
egyik korábbi közgylilési halá.
roza1a szerint késznek nyilat.
kozott CIITa is. hogya kutatás
köllségeihez hozzájáruljon.

A hajcluszoboszlói sikeres
hévvizforrás föllárásCl után az
Alföld különböző helyein nagy
appClrátussll1 folytalódnak a
kutalások. A hajduszoboszJói
földgáz és jódos hévviz meg
tlllálója, cll' Pávai Vajna ferenc
állami főgeologlls vezeti a
helyszínen a kutató munkálal
tokaI. Legutóbb Plispökladáhy'

Tekintellel arra, hogya gYO-1
mai villamos telep a közelmult
ban megkezdte az éjjel-nappali
áramswJgáltatásl, előférbe tolul
az él kérdli~, miképen lehetne
a viliClmosság'ot a nappali orák
ban a háztartásokban is hasz
nosi/ani.

Egyik közelfekvő alkalmaz.1
sa a villamosságnak a főzés

és va,salás, Aki valamikor látott
villamos főzőedényt üzemben,
az könnyen meggyőződhelett

annak előnyeiről. Minden tűz- i

veszély, minden füsl és korom
képződés ki van zárva.

Az érintés ellen teljesen vé·
dell fíítőteslekben a villamos
éÍram melegef lélesit, és ez a
meleg oly jól használtatik ki,
hogy például egy villamos fó
zőedény! bálran lehet kézben
tar/ani. mialalt benne a viz 1'121;
forr! Minő könnyilés a ház
asszonya részére! Uyen előny

ellenében szivesen hajlandó az
ember arra, hogy még némi
képen mag'asabb termelési
költségek et is fizessen. Pedig
valójában ezek a köllségek nem
is oly magasak.

Ha 1 liter vizet 70-ról lOaD_ra
akarunk melegifeni, akkor a
kilowallórának 1 koronás ára
mellell kb. 12 fillérbe kerül ez

• lJ

Földgázkutatási munkálatok
Karcagon.

Megnyilt a központi vásárcsarnok
vasuti állomása.

A székesfőváros vásárcsarI

I
nokainok igazgatósága érfesiti
az ország termeiőít és élelmil

I szer l1aB'ykereskedöit, hogy ö

székesfőváros központi vásár
csarnoki vasuli rakodó! uj
rakodó építésével kibóvifefle,
s igya Budapestre érkezi'i
összes élelmiszer vasuli szál·
litmányok a központi vjsár
csarnok vasuti állomásán aka
dálytalanul, haladék nélkül
beállithatól< és kirakhalók.

Az orszéÍg termelőinek és

~ ~ •• *" • ..

F~lhivás azon haszon
bérléSkhöz, kik magasabb

illetékkel sujtattak.

Az elmult hetekben több
gyomai földmivelö kapott
az adóhivatallól felemelt
illeték ki rovást. Felhivjuk az
ilyen feles, hélrmados és
hélszonbérl6ket, hogy ezen
illeték kiszabás együttes
felebbezése végett vélsár
nélptól kezdve a hét elsö
felében jelentkezzenek az
adóügyi jegyz6i hivatalban.

Milyen lesz az uj
magyar pengő?

Felhivás a "NyOSz"
tagokhoz.

Felhivalnak az összes
Gyomán és Endródön lakó
nyugclijasok (vasuti, kato
Ila, rencl6rsé.-:r, posta, stb,
1.11larni, várl11egy~i, községi,
stb, továbbá hadiözvegyek
és árvák), hogy f. hó 17-én
vas6rtlap délután 3 órélkor
él Holler szálloda földszin·
ti kistermében m~gklenl1i

szivcskecljenek,hogy él Gyo·
ma;cnclródi osztály nl ~a

lakulhasson.
ElvárunI< mindenkit!
Nincs habozásl Kishitü·

ck félre!
EQY tá.borba, kik egymás·

1'<'1 utéll tél ttélk l
A vczet6ség.

A hlltósógok eddig héfpe
cs~les tilol< gyonánt őrizt~k a
munkában levő pengúpénzek
k~szil~séf. Most azonblln az
egyik pesti uiság munklllársá
IlClk Cllkahlla nyilt, hogy meg
nézze az uj pénzt, Ilmelyben az

'egész elkövelkező nemzedék
fog' számolni.

A peng'ő s7.éle eltér a régi
közös koroniltól, nincs bevésve
Ferenc József gYllkran alkal·
111i'lzolf mondása: "ViriblIs Uni
lis". ,hanem az érmek szélei
dis 7..,;1 vcJnnak ellálva.

Az érme ellilső oldalán a
következó feli rás van: 1 pengő.

B, P. 1926. Minden találg'atás·
ni'lk elejét veendő, közöljük,
hogyaB. P. jelzés Budapestel
jclenfi ~s ennyiben is eltér az
ezlislpengő a ""igi koroná/ól,
ill rt a korol1a 1<, B. (Körmöc
bánya) jelzéssel volt ellálva,
minihogy abban az időben

f(ö,'möL:hányil11 működöli a
pénzverő. A pengőérme h6fsó
lapján egyszerü, de rendkiviiI
i7.1c'ses raíz disz lik, koszoruba
foglalva a magyar ci mer és
körülötte o kövelkező felirás:
Magyar királyság.
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Lakást kiadók
figyelmébe.

H I R E K

A Gyomai Ujság kiadó,

hivalalát számos esetben

keresik fel a lakást keresök,

kérve olyan cimeket, ahol

hónapos, vagy éves szobák,

Jovábbá rendes teljes laká

sok kaphatók. Aszerkesz'

töség tudatában van annak

az önzetlen munkásságnak,

mely I<özségünl< polgárai

nak j<lvM igyekszik szol·

gálni azért a fent emlitett

cél érdekében külön rava·

1'01 nyit a Gyomai Ujságban.

A rovatban közölni fogja

a kiéldó lakások tulajdo·

nosainak nevét, valamint

a lakást keresökét is.
E rovatban közzttett hirde
ttsek teljesen dijmenteBek,

ingyen közöljük azokat.

Kérjük tehát lapunk olvasó

közöns(Ígél, hogy ez irányu

hirdeféseiket akiadóhivata'

lunkba juttatni szivesked·

jenek.
Haszonbérbeadó :

Kovács )ilnosnál 2 lakás 2 szobás
padllis november j-re kiadó, érlekezni
lehel a Ira/ikban. ugyanoli egy üzlel
helyiség is kiadó.

rloszonbérbe kiadó kűlönbejáralu

szoba-konyhás lokás, gyermektelen
házllsp<\rnak. Meglekinlhető Kossulh
LII;os utca 748 hsz. alal!.

Egy bulorozoll szoba egy vogy két
lialalembernell a város belle,Ulelén
azonnal kiadó. Cim lapunk kiadó·
I,ivolalábon megludható.

Kiadó hllz Hantos-ucca 1491 sz. a.

Haszonb6rbevev15 :

L.echnilzl<y Lajos Gyoma. Endrődi

ul 1099 eg'y szoba, konyha és speizos
lakásl keres nov. I-I beköllözésre.

Harmati Zsigmond Selyem~ucca409
sz. egy SZl bás lokósl keres (eseltell'
lal,arHásérl ls) nal'. t~i beköllözésre.

Istentiszteletek. A reform.
templomban okt. 17 -én d. 12.9
orakor prédikál Répás Pál
ref. lelkész, Az ágostai .evan
gélikus templombiln délelőtt

9 órakor német nyelvü Isteni
tiszteletet tari, Feiler Ernő

lelkész. A róm. kilth. templom
ban reggel 9 órakorisfentiszteiel
eva.ngélium magYéll'ázaltal,
tartja Cs"rnay Géza plebános.
D. Ú. 5. órakor Iytánia_

Kabaréelőadás. A gyomai
Iparos és Kereskedöifjak On·
képzŐl.<öre november hó 7-én
tilncmulatsággal egybekötött
kabaré-előadást rendez. Az
előkészítő munkálatok, a pró
bák már folynilk. Ismerve a
vezetőség lelkes és kitartó
munkás ágát. nilgy érdeklődés·

sel várjuk il szórakozliltó elő-:

ildilst.

A !'faqyar TA"Virati Iroda
jelentése I

Lapz.irta ut.in "Vettük az I
alábbi fontos hirt I

Bethlen István gróf
és kormánya

váratlanullemondoU.

A magyar királyi kormdny

f. hó 14'én délután Bethlen

Istvdn gróf miniszterelnök

c1nölddc <llatt rendkivüli mi·

nisztcftanácsot tartati, ame·

Iyen elhatározta, hogy C1Z

G.'. zkorrn6ny lenlondás<.H a

KorméÍI1YzÓ Ur ÖWllléltó,
S[lg,'1\1<1]( búH.lja. A luvábbi
c1{)nié:- l11ára várható.

Mikor a rnagyarok
megszólalnak ...
Simonfaiván arról beszél·

tem, hog-y él nc.::p ne induljun
ismeretlen vezetök, üres

jelszavak és feljesithetetlen

iQ~relek uttm, mert CI rál"

v 'zéreink szeretettel dal·

gozna!, i1 népért s az al·

lwtásol< terén annyira ld,
"nll'!l,cdn~k a köz ;Iet ern#

bcrci I,özül, rnint él szamár

a n)'djbúl. si.ivildk az egyik

atyafi. Édes barátom

mond III én - a szamarat

mindig könnyi.i felismcrni a

nyájban, mert látja minden

ki, de most elllberekröl be·

szdünl<, emberel< közl va·

gyunk itt, a szamarat csak

akkor lehet megismerni, ha
ol, nélkül kiabéíl.

** *UgYilllezzel a postással C'~cll

meg·, hogy uZ 1881-iki nagy ár
vizveszedelemkor itf;árl Kemény
Gilbor közlel,edesi miniszlel', az
árvizveszedelem ellcnőrzésér<':,

de főként p I'man ilS rendell,l'~

z':sek véglill s látván II komoly I
nag" bajt, mentű voni1fol<al.
ponlonokat rendeli ide.

K '>Zbl:ll' érft:silésekel "ál'l
P-:str61 ';s igy ~'S II 111eII, hogy
a föszo!gabiró hajdllja nem Id
v~n oldjon i'l postamester uril/,
II ilagyvl:ndélllóben - jó he·
Iyen l<creslc fel.

tiapltíkbil vágvun magát,
fudakoltil, hogy )1(::m iutl-e levél
a I(ct/yelnws urnak?

- r<~ggd nyolc ufán jöjj "
postára. akk r meglucIod!

C::sak hamar iüll mag'a Deb-
ref,;(! Ili [ndre főszolgabiró,szl2p Az adókról meg a hivatlllokról.

~zill, ig·fizi Lll k III ber és udv<lria- Allliko: egyszer Bálin.
;'un k~rl' (!z itókás postames-
teri, ho~n· a tekinlc'll)' veendők eZOi'l (l szarvu:>marha te·
lekinlelhl'v0leléú'l ilclja ki u ny ':Li0sröl ~s a szarvas.
Kegyelmes ur t'imére ne/án él'- I
kezdi küld ·nll'nyl. nwrhákról beszé tem, egy

- Nincs hivulalos úri'l! L - billinczi telep~s sunyi mo·
gyen . zen::nc:>ém holnap a hi· sallyal szólt él szavaimba :
"alaibaJJ I

ne tessék nekünk a hiva-t-'eles ·;ge is együtt szórako·
zott fl poslamesternek a 1':11'5.:\- talnokokról beszélni, az
ságában és k<cirőll2g szólt férjl1- érdckelne minl<et, hogy mi.
hez: - LiljoS! El,I ne tegyük! ért' fizetek én meg más
- Elhozom l'n a postát.

- Dehogy! Főszolgabiróur! olyan rettenetes sok adót?
fogja karon a nőmet és kisérie Hát azért mert emészt kend,
haza: akkor megkapjil a kc~ f d h d
gyelmes posláját. meg ,ü$töl ken, a maj

Máris, udvariasilll, nyujiot!lI egyszer nem kell az é.tel,
karját az (>lóz~l~en.y po,stames- se a pipa, legyen nyugodt,
ternének il- fószolgabiró és még nem lesz adó, A szarvas
az .ajióigsem értek, amikor
utánnok rikkant a postamester: mé\rh~kat pedig sose té·

- Fószolgilbiró l Aztiln. rn~B" vessze össze a hivatalno·
ne csókolja utköz\1,en ~ fele·· kokkal. mert azok 0,~Qalba
ségemet I

S nem is egészen igy mondla. döfik kendet, d~ maga so·
Tova flint szép idők! Mikor hase fOgjll tudni öket

lesznek megint ilyen állomiÍs- megfejni ..
fónökeink, postamester i:lk? r: Dr. Bajtav Mihálv

Kner. I ·ir. gazd. főlanácsos.

. - Nincs a fenét!
Bemegy a postamester a hi

vatalba, szétnéz az éji egy óra
kor Peslfelől jövő csomagok
közt, válra vet! egy tiz kilós
küldeményt, lecsapja a vendl5g
élsztolra, il velehozoff utánvéleles
szállitó levelei aláíratja egyik
vendéggel, kiguberáljil a 18fo
rint utánvételi dijilt és nehilny
.pere mulva jóizüen fogYilszfiák
a vendégek Dorszász finom
friss virslijél.

Szombal reggelén benyit
Hoyi Miska nagyvendéglős a
postára és tudakoljil, hogy
mcgjött-e az iparos bálra nw
delt virsi·küldeml-iny és aztán
érdeklődött iránlil délután is,
merthogy este már kellell il
vl:l\d':g·eknclc Dc biz ilZ végképp
nem fujot! be.

Vasál'llap aztán sürgönyl
adot! fel. gorumbát, Porszász~

nak a felültetésért.
Magil Moinertz vette kézhez

és a Holelos .távozása uliln be
hivatta a poslako..:sist, kez~l.>e

nyomlil 1'1 30 kriljcilr táviruti
elija t, hogy vegyen rajla d()~

hányl. A láviratot pedig szerte
tépte: j6létlélekkelmorfoncliroz
ván, hog·y: ily.zn szöveg lovilbbi
filsa eJll?nkezik a postaszabály
zattal.

TORTÉNETI ··ADOMAK.

A rtgi jó világból.

Pénzszüke mindig volt, de
p(nzinllÍzete községünknek
csakW72 óta. - Isteni gond
viselés ilzonbélll világteremtés
óta.

Fenti vonatkozásban k.:t hely
tartójil ·volt ennek, Gyomán:
Trammer állomásfőnök és Méli
nertz poslilmester.

A hatvanas·hetvenes es;den·
dékben az ddókafnegyed~ven

ként szállitotlák be a községek
az adóhivatalbél. Vasut, posta
meg havonla egyszer szárnoll el.

Széchenyi István grófnál is
radikálisabbiln ol<1olla meg fenl
tisztelt kél kincstári hivatalnok
a "Hilelt" - az iparo, kereske
delem- és saját javára.

Suszterek, csizl11ilJiák. sza·
bók, rófiisök, minden h~lyi- és
környékbeli vásárokra ugy ren
delték meg - ilZ akkor még
csak utánvéleire kilpolt - árut,
hogy ilZ' villilinelyes vásári ill
kalmiltosságrö érkeHlÍk és
postil, Vilsut Idildta azt szépen
hitelre és vásár ·után fizellek
iparosok, kereskedők. ha lehe
tetl. Merthogy szegényember
sorsát boldog lsten birja. 
Szegény emberek reménységei
sohilsem teljesednek be száz
percentig. - De ebből sem lelt
baj ilZ idők folyamán egyetlen
egyszer sem.

Azon fődolognak,hogyposta.
vasut megkupjil követelése min
den összegét il hó utolsó nilp
iiIin: állilmilJg nem szubvencio
ná.il ~zö\'elkczeli éllapon lellek I
el gel iparo ok és k~reskedük.

Ha ki nem luuolllizellli, ösz
szeköh.:sunözlék a hiónyzó
Üssze!{et: de sohél f\lnakadás
nem volf él kic>!ycnlifés körül,
merlhogy az o.:gyedüli hiklfor
rásI ml!g kellett b c ülni.

Tiszles· lis nem IIzsor{lkall1ul·
ként pedig: sUS7.ler, sZilbó, bol
tos. rongyász, szilás, ros/ás
slb. Ib. cllé'lfla a vasutasI, pos
tást inindazzal. amic:><lk a hilz
körül évről-évre kellhetetI.

Olyan ur se lesz liibbct az
<'ldófizctü állalllulany, illlalllpul
gál', miiI! akkor voll.

l(irály Fer 'Il": p,déls/. }:g<.Íllak
g,zncrális utasitLlsil \' It. hugy il
ll\tttÍll clkJsett ulánv~les küld·
ményt cim,dt átveheti az éjféli,
hajnali vunalllál, ha postaklil·
demény. Dl.: ugYlllligy volt a
vi.'lsuti szállilmányoknl11ls. mert#
hill tényleg nem a hivi'lti'lli SZCl
bályzal a tontos, hanemhogy .
Iparos, kereskedő le Ile marad
jon valamely váscírról. piacról.
csaliról, portékájilval.

Micsoda pllrililn világ volf az,
hogy e körül soha semmi dif·
ferencia nem támadt.

Egyszer mégis, de ebből sem
lett acta·iigy, Vilgy tárgyalás.

Mainertz Liljos poslamli.ster
neve napját tarli)tlj'J é~ yp.ll ve{l
t1Lg~ bő.v.en. Eltek-Wak is szé
p,eli.
.'UÚ hajnal fele l\áeszmél az
ynll'epell, hogy tán. megesi ha
rilpnának valamit a vendég·ek ..
...: Oda is szól élete hú páriá
na~, ~qgy qézzen, szél a ház
~örí.il.

-:- Kedves Luio om! Kenve
ren kivlil nincs semmi a háznál.
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vAI,.-.
11

A OL

Fethivás a szerepl3khöz. Egy ~mtert hónapos cael.dnek
A magán mé..1ovak vizs- A' I ' r l azonnali b•••p'.... felv.n-OI.joe..

gátafának eredménye. A f. ív nepmúv.e esi bizottság e· Lajos bornlll?YkereSkedő Gyomán.
október 8.án megtllrtott magán kéri mindüzokal. akik a nép· To~pil MiMly (lsk,Qlq) UCCiI.
mé.lVizsgálalok alkalmával az művelési előadásokon szava~ K6lyhát. tazhelyet. kályhacsövet.
alá1)bi tulajdonosok ménlovai lattal, énekkel, vagy zenével , .~eva..t, .legolcs6lDban Szendrei
biz0nyultllk alkalmasnak: Ba· szerepz!nl óhajlanak, szerep. I Ferencn",ds6rolhat.
kulya Pálné. Szalóki Jánosné l" k . I 'k T f GynrTió" Aranv János-ucca 580. sz.

",sii el Je entse be 6th Józse ala!:, Q"y lókIIrban levő grllmafon 20
2 (rb., Iványi Istvánnak 2 drb., ul'Ilá I a népmúv;;::ési ;;:lóadásoK lemezzel, egy Y - 12-es fényképezőgép.
Szabó Benedek 2 dfb., Harma· renJe7.őjénél.Árvaház földszinl. :~gy aS71i1I, spilrhelt, és egy ágy vlln
ti Gyula, Marjal Islván 2 drb., elaC:ó........ ..,.. w... 2 drb ágy. egv I:ibon állóspllrhelt.
Kun Gergely. A mének közül GYCMAI PIACI ARAlI.. kimiIrildl ui nád és különféle nilgysá
II Harmati Gyuláé l-só, a többi I' gu ládák és hilsznált zsákok leszálli-,.

loti árban kaphatók Honli Anfalnál.
pedig 1I.osztályunak bizonyul/. Oabonaplac: BUZa 340, rozs -, Dancsó Arp6d f6rtl" és Ilalszab6

árpll 180, ZIlQ,lóO, tengeri szemes 150. ah I ét Glück hillzaliból K I
Szarvasi országos vásár. csöves 100 eZJr korona rrllzsánként. m e y . e o oh'

Szarvas nalTy·közsélTben a lea - borbély h'dba helyezte tit. Egy·
'" '" '" Husérek: Marh,;lms I;:;. ~a ..juhlls fiut tanul6nak- felv.sz•.

közelebi országos vá~ór okt 24. sertéshus 24. juhhus 16, s~~lnn'lll Oa6: Imrén.k, II HossZlIzugi 2 hold
15, 16, 17 és t8. én 112. sz meg- 26. zsir 26- 28, kolbász 32 ezer korol I k~száló földie, ör~káron eladó. Venna

~~ánMkozók vizjárta páskumi tilnyáján
fariva. Viszmenfes helyről na kilogrllmonkénl. jelentkezzenek.
mindenféle ála! felhajható. Tejtermékek : Tei 3000, t~jfel 14 - H'ótBSulandók flgy.,méb.l LIIkoI

16.000 K, literenként. lehénlllró 5 - 6000, dalmokra kölcsönözök tányúokot.
Teljes nevet kell irní az l'ajAü-'lS.OOO ltol"Ona kilograrnonkénl. edényeket és POh<lrilklll. Továbhó

íizleti cégtáblára. figyelmez- meglcpő olcsó IIrban lehel kapr,i iil'eg
Bar9mfl •• toJ": Csirke párja 55. és porcelónllrul. fehér lónYérokllt

te/jiik ,llZ ér.ctekelt iparoso:<at és lyuk drb.la 30, Ka,sp sovánY pAria 70 - 4.'iOO I<-tól 7000 koroniÍig. T.ndl.,
kereskedóket, hogy az 1922. 'Xl. Libnsovóny dr-b.ja 90-100, Ki!" S.nd9l'. Efldr1J9.
XII, t. c. 56 §'1I szerint az iiz- csa kövér 18, Llbll kövér 2'J, Pulyka Rlikóc!-lit 643. íiz6m" Csi'lPl' jdnos.féle ház és Ű1epOskerli 1200 négy.,
lettullljdDnos céglábláján csa. 16 ezer korona ltllogrllmonkénl. To· szögöl f ·Id örökáron ellldó. r::rlekezni

l"di e's utÓri,""ót (tchn! lelJ'es iás drb.ja ltiOO korona, lehel PIlPP Zsigmondné Rákóci-ul 644
uo -'<'- • .,. U ........ 4~.~ 0-'" y 4~ számu házanál.

nevet) köteles kiirnl,. Ér!esiilé· . Á Ö HUOY~CZ I.AJOS lakalosmeslel
sünk eSzerint ezen törv':nyes in- DlIBLIK CI, üI'omil, Temelő lIoeil·1\72 ell'plla\lo.

takl'réktQzhelyek és sl.kerltések ..
lézkedés betlll'tá;>á! a közeljö· Bogn,1r IÍfljk, k5risjalp és lüi!lö, kó- k~~itésél és javitás<il. kt\lyhik Ch.r~

v6ben ellenőrzik s Illllld'llOk el- ris és szilrönk, k.öris h,'Sllbfo, tov·líl")pá IQtt. bélelNét és minden e jizllkmd
kálránypopir. bőrlemez ~s ellizige- ba yóaő lTlunkAI. "ekar4ktQ&h.lyek. .

len <I.klk il rendelkezésnek /112m lelő lemez Wagner MáriOn Fiainál be- beMkett s,arheltekhllil _"6k. ·.UT
lesznek eleg.et, !i:jh~aási eljárást szerezhető, lvIüllijgya Wogner ~lár'on "'k, ~mék. v••k~enceaJt6~ II

'" Fiilinál még ~ilPhatp· legegyszeriibblól 11 legjobb kivIleIfIl
indlliloak. Egy Ugy~ r.ltka"qatll~ 'I!!!V@8'" 'i!lilndónn rllkfdron. FUrdGJIlolN be.

GYO~I UJS~O,AZ 1;5T, "~QY~, ~f!d.'ésBll.t 5z!lksrerUen kclfzil.lavJl
Felütfiz-dések. Az előző ORSZÁG 44 ~I;STI ~IlLÓ .ru.l- és SJ:epe I. Köllségveléssel tlHmentesen

sZ.íÍmból kimafCldt. mhlJán a slOlllál. Minden n<\lil k~s.ilett munki\.
tAs.6ra ~LEIER """~Q ~ltUlfjllr;l:a ért /ótólltisf vóllal. K,,~v.zll fl:a.t'e'

hirt lapz.jI'J~ után yettill<. "A 30 szt\zalék jutaléJ( etlen.b,", fe't~te't~.
Gyomai LeyefJ/e EgYl<!sülel RolJ\(.."tlt~ 68 tplldlö~lliyek"§ny- B~ZZIUU:tJAI\IOS órásésékszcl'ész
'1/ I f· I . h· .. ' .1 tt b.n r'.z~UI"•., _. . Endröll, NlIl1y·~t 26. li()rllok·léle hilz,
II a o yo o u-liiI ''''''uC?Te nm ts ékszerlllvi'~sokllt o lel/ponto.
,.. ')' /' I l' I Szobllpadol~s lilA 4s QI~k~4n ~Ikal- bb 1"1~11' II '1\ I Rnepünnepll 't. e,') ,mcmu a saga ( md!! mfszp.qr 60(1 koronáért k;lópkénl ~a pn " .. "s m, ell Vii 1\, IIktiiron

alkalmával él kövelJ,!,zö feliil- "-i1ph.aló li"', I,· Anlil,ln,ól,. larl ppnlQ&lIn s~l\bl\lyo~oll ingll, fllll.,. ,., " " es ébresztő 6~áklll. \lgyszinl\ln ~seb"

fizillések jl)lyJak be: Kner Izjdor Egy ilzlelhelyisiÍg ~p,n!lr r...~ .IÓ Ór<lkol. Törl nr-anYllt vllgV eaiistöl a
I millió, Vjn.e7~ ndor 120,000. Hprlhy Mjkjós-utl hqzábll(\ npve/lJl>er legj'lI"lJM/lpb nllpl ~ron VCiiZ, NlIl1yoPI>

eJ~I2J~,e kIIlP.q. illvilósnkérf h<l:ahol \negv.
Huhn f~reoc lOO.mO, ifj. Zsirböc!.öl). k,onl!>. v.d:r.fitió, Incso- !lUtor-ok• T~le ~iml1 l!~tömörMlp~,
Debrecen y Endre {,)O.•OOO, dr. ló,. leszelói< .és SZülők l~gQIC&óbb(!!l epépl!'jk, f~sletl butorpll. dió. el}er éii

be~~. ;1l7!ie/,f>I< f{Qtm GY!lla biÍ~.Qg,Qs' hUkkr'! kl,hllJ~S ~b~dlp ,l~zf,!IPk. mo·
Zeóke Antal 30.UOO. N~szjor IjQ) Q.y,QfPo, Engr,q.dhJI, "~,.' ,;lern pQ~II!p ~s npjllloll székek n\lllu.
p~ .1' 30.000, Madar<ls' GyUlg dpan raktáron ~/Inl)ak Villo V Gl\bor'

• OOOO g~9~z ?lQLT~~ f,..teI~"Yai Ml!" IllAlpreróre berendegetl o~~lillos. ipllr..
30.000, Kádár ,,1ár!on ;). , t.flllilms",I<: mwdell m~relll gÓ1Pll~ "Ilep~n Gvomán, Kossuth Lajos ucc~

Iványi István W.OOO, Priskin hUkk. Bo9Jt.r~lJlf~: /lJiqdenféle '/;'y7 siám. u1y"nt" ••!I!llt....t 10.
Gyula,Szerelő Jáno;:" ifi.- 'ov4cs szerszámflik, 'b. m. kőrIs. ~zjl, /l~6,c' ~~~~~. k !!lt. n~!!'!I.fgn m~gfO""I.

. rönkö~ 40 cm, vllstagságblln. bllk:(- 'P

János, Gál István 10 - 10.000, '1f,/;;iívéH\,. stb. ~lIl1ndólln IIlIphotó. - Uj láncborol1a és fogilsboronll leg.
N "700 N N 5 OOO /.c T'" /;gygeff . te. .a.li ~ ae,zdak~_ zön.éget. i0bb kivitelben. legolcsól>blln beszerez.
, . " ,u" , ..'. , "'" w' - ,..., " " neló józsik Islván kovác5 mesternel
k L ' I· k k' 48 JI.QgV t'~j§fSip,e!< j<e/ @,v'Plt:zlfe le/s:;$s

a asz·.o O:I.J or aarus a ·as ~z"rinli f~s~\el~kgen~!~Zp#f).l <lrb~n ~~i l=iYPma. DeÁk Ferenc-lIccl! 364.
kilszinóbilllel.adolt cukorkák 7 sZIlizelek al1JiJ/ JllI!!!:zH 1~.lIpnll'p: li'CmjN !'Il, ~§ l'MhlAI Mk@sc~Pill

gRzlég agylir~llak pr-nyolt ~6erllll
utáni percentjét 5,O.~,ll:Qronát. Millom-uccil. 1620, ~t. lIIilIt CllY Il~' gVárlmÁliyoina~ Icrok!lla Gyoln~"

lorozotl szobil ket jobb fialolemoernek alt
A felsoroli felülfizdéseklirt )lgl ~setleO' koszttIlI kiadó. 08Z ZOLT N t.k....ked. Vil·

~ suli telepen, EndrődOn 11 fotelepen.
vezett uraknak hálás köszöorz,. I {t.v.,' SZilM Albertnénól 537. sz. F.ladás gyári árblln kedvezlS fIz.t..1
tél t()lm~\?solja az Elnökség. alg/( .sui'\<!' f.?-.i/!. y~n el"dó. 'eltételek mellett il cég gyomili ~!

j
endrődi Irod!ltáblln.r--.----....-.-----ntJeOli Kultura ~\I., .li p_plrkeresk.dés 'rteeltl EVY J6 f~!,~Adb61 val6

; A • "',""4e",0 közönsélJet. hogy lehei81ev P.,i9~fU
! mlnde" j~.~.n!'k megfel.la végzett 'fi..

i E L Ő N Y O M D Á T J.. t@nyIÓrt~~ f~lvét~tjk
I

nyitott. AkI OLCSÓN'" SZÉPEN; ak~r DRUKKOLTAT.NI. fordul.
jon bizalommal aKULTURA klSnyY- lis papi~_ked'shu. KATON" QYV~

é UgyanoU a LEGUJABB DIVAT M't(*ZI"'UNKA UJSAOO~,kaR""-_ , fUszer, vegy.s és blSrkere.ked6n~1
! tók ,. kiklSlcslSnözhetlSk. KÚI.."nk, I!aa IS b.eszer~iEh~tG. .. OVO MA N.

L. ..-.. _I~ ~~ ....,~.
Teherautó

lt1fJoloó,.,,~,~...
KE EK,ES

Kinevezések. A kultusz·
miniszter ur farkas Sándor okI.
IMiról a Gyoma-nyiiasi. Szabó
Endre okI. lanilót a Gvoma·
halmagyi községi lanítói á·llásra,
Uhrin Regina er.dródi ok!. tal
nilónól pedig Hódmezóvásár.
helyre állami iskolai lanítónóvé

neveszle ki. I
Közművelödési e13adas. A

közművelődési ingyenes e!ó
adás szerdán október 20·án es·
le nyolc ómkor az Alsorészi
Kaszinó nagytermében lesz.

Okb·~ófilm elöadás. Az
elmult tanév tapasztalatai arról
'yő7lék nl g d tanitó-és nevelő

Icsltiletekef, hogy dZ oktató;
tilm előadásoknak a lanitás
ler":n rendkivül fonlos szerepiik
van. Ezt mérlegelve. a kullusz
miniszlérium ez évben is roln'
dezfel ilyen el6adásokat min·
dell foku tanintézetek számára.
Ezen tané\' első filmelóadása
Ciyoméln, f. hó 18-án hétfón dél·
után lesz, amikor "Az ókori
műv szcl emlékei" és "János
vit ;z" c. film keriil bemuiatásra.

Olvasó közönségűnk fi
gyelmébe. Lapunk folytonos
helysziike mialt a .. tielvélziai
vallás/éleI! farló Gyomai Ekk.
kzsia" cimű lárcánk folylalását
csak minden második héten
hozzuk.

Nádosy országos fökapi·
Uny utóda. Egyes hiradások
_zerint Nádosy ImrI<! volt orszá·
gr S rókapifány utóda dr. Ghiczy
nhamér. volt határrendór rőla

liát os, a debreceni államren'
dórscgi kerület jelenlegi róka
pitánya ksz.

Dtsznótorolil vacsorát ren
dez a GyMTE. A Gyomai
lvITE e hó 24·én vasárnap
iinllc:pli Illeg fenállásának 5·ik
livl rdulóját mely alkalomkor

Holler szálloda disztemében
sil<! 8 órakor di~<:nóloros

l'é1tsorát lllr!, amire a sporloló
k·· Lönség·",! ezufon is szeret"J
lel meghívja.

U gron Gábor a kormány·
zópártban. A Reggel irja,
hogy lJolitiklli körökben élén·
kell kommcnláliák Ugron (Já·
bUI' I'ot belüg·ymilliszternek,
Ilárionkivüli képviselónek a
KiilJay-fd<l vacsorán lett azon
kijclltntésd, hogy belép az
Egység'cs párJba.

A rendörböl ujra hajdu
lesz. A községi rendőrökel az
á:lillllrcndőrökl61 való megkö·
lönb(\· tel' céljábór belügymi.
niszl 'ri rcndc:lel szerint ezután
,,!ldjc!lI .. -nak kellncvezni. Ez a

..hdjdusifás" 111eg·töriéllik milld'"
il 111 él hl!!yeken, ahol nem Illű'

küdik áll<l;mendörség.
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H· "1 " á t a legujabb mintákkal S h F . ' GYOMA, Horthy Miklós (volt
Imzo e onyom s jutányos áron készit C warcz erencne Endrődi) ut 1024. szám alatt•

RAKTAR:

Ehrmann héznél és avasutnél

SlI:erke.,dé.,ért é., k'adA.,ért
lelei6., ,

WAGNER MARTON
Lapkiad4,

"H U N G AR I Ali
könyvnyoIDda' IDfHntéll:et.

1007 szám. 1926 vht.

Arverési hirdetmény.

Alulirolt bírósági végrehajto
az 1881. évi LX. t. c. 102. §-a
érfelmében ezennel közhin'é te
szi, hogyagyullli kir. lörvény
széknek 1926 évi 2469/2 szá
mu végzése következtében Dr.
Osváth János gyomai ügyvéd
által képviselt Endrőd - Gyomai
Takarékpénztár javára 28 millió
korona s jéÍr. erejéig 1926 évi
augusztus 6·án foganalositoll
kielégitési végrehajtás utján le
és felülfoglalt és 12,040.000 ko
ronára becsüli következő ingó
ságok, u. m.: Árpa. buza, ta,
karméÍny és libák nyilvános ár
verésen eladatnak.

Mely árverésnek II gyomai kir.
járásbiróság 1926-ik évi Pk 1885
számu vég'zése folytán 28 millió
kor. tőkekövetelés ennek 1926
évi május hó 15 napjától járó
18 százalék kamatai t/3 száza
lék válfódii és eddig összesen
3,533.900 koronában biróilag
már megállapitott költségek
erejéig, Endrőd község hatá'
rában az öreg szőlőkben

1031 szám alatt és folylatva a
páskumon 1863 sz. alatt leendő
megtartására 1926 évi október
hó 21-ik napjának délutáni 4
órája határidőül kitüzetik és ah
hoz a venni szándékozók ezen,
nel oly megjegyzéssel hivatnak
meg. hogy az érintett ingósá'
gok ilZ 1881 évi LX. I. c. t07 és
108.§-aí értelmében készpénzfi
zetés mellett. a legtöbbet igérő
nek, szükség esetén becsiÍron
alui is el fognak adatni.

Amennyiben al. elárverezen
dő íngóság·okat mások is le- és
felülfoglllltlllták és azokra ki
elégitési jogot nyertek volna.
ezen árverés az 1881. évi LX.
I. c. 102. §,a értelmében ezek
javára is elrendeltetik.

Kelt Békéscsabán, 1926 évi
szeptember hó t9 napján.

SONNENFELD SÁMUEL
kir. bir. végrehajtó.

Egy

OZLETBEREN DEZÉS
pult és éllvényokkal, egy vé·
sári sétoria 6s 9 darab kl·
végott erös ny6rfa eladó
özv. SZANT6 IGNAcNÉNAL
Gyoma. Deék Ferenc: utca 39.

•••••••,....,~4~~

GyMTE - K. Törekvés 2: 1 (1 : O).

Az egész mérkőzés mindvé
gig heves iramu és durva fa
ulloktól volt farkitva, melynek
eredményeképen a biró mind
két csapatból egy játékosl ki
áHitotl.

A GyMTE IlliÍr a első félidő

ben változatos jálék ulán Szi
láEn,i révén megszerzi a veze
lést. de több gól elérésére a
csatársor képtelen.

Szünet után a K. Törekvés
is többször felnyomul és ~ike

rül ís nekik egy ll-es révén a
kiegyenlitést megszerezniök. A
kopott g'ól után a GyMTE
finlsbe kezd és Majer révén aZ
eredményt 2 - l-re állitia be. A
mérkőzés l1álralévő ideje
GyMTE támadásokkal telik el.

s p O RT.

GySC - M.Törekvés 1: o (O: O).

Ba,jnoki, biró Podani.

Az okt. 3-ról elmaradt baj·
noki mérkőzést a két csapat
közös megegyezéssel az elmult
vasárnap játszotta le. mely a
várakozá:mak nem épen meg
felelő eredmennyeI végződött.

A játék 4 órakor veszi kez
detét. A GySe széltől téÍmogaf
va azonnallámad. de a gyen
gén funkcionáló csatársor min·
den akcióját idejében szétrom
bolják. A 30. percben Papp lll.
egy kapu előlli kavarodásnál.
l1-est vél, melyel Eke véd, A
hátralevő idő alatt a GySe eré
lyesen támad. de eredményt
nem ér el.

Szünet után II GySe tovább
ra is frontban marCId, de a me
zőberényiek tömörülő védelI
mén minden labda megakad.

Egyik korner a másikat kö
veti, de eredményt mégis a 20.
perc ho7.: mikor is Bama rö
vid szöktele~;ét Elek elcsipi és
a labdM a hálóba vágja.

Gót után egy kissé elénkebb
CI játék, a halfsor szinte tömi
labdával a csatárokat. de azok
a kapu előlt nem boldogulnak
az- ellenfél szivós védelmével
és igy kénytelenek beérni az
1 - O-ás végeredménnyel.

A mérkőzést a bíró a nagy
sötétség beállta mia,tt 5 perccel
hamarább ldujta.

Giricz Péter endrődi lakos
végrehajlatónak özv. Paroczai
Lajosné sz. Timár Anna end
rődi lakos végrehajtást szenve
dő ellen inditolI végrehajtási
ügyében a telekkönyvi Iwtóság
a végrehajtási árverést 1.600.000
kor. tőkekövelelés és járulékai
behajtéÍsa végeIt a gyomai kir.
járéÍsbiróséÍg területén levő End
rőd községben fekvő s az
endrődi 594 sz. t1kvi betétben.
A. I. 1-2 sorsz. s 2462 és 2463
hrsz. alaft foglalt s B. 2 szerint
özv. Paroczai Lajosné sz. Timár
Annél nevén álló 1/2 rész ille·
tőségre 12.000.000 kor. azaz
tizenkellőmillió kor. kikiáltási
árban elrendelte.

Az árverést é1Z 1926. decem·
ber hó 7. napján d. e. 10 órél
kor Endrőd község házánál
fogják megtarfani.

Az árverés alá kerülő ingat·
lant a kikiáltási ár kétharméldá
nál alacsonyabb áron nem acl~

héltó el.
Az árvereini szándékozók

kötelesek bánatpénzül él ki·
kiáltási ár 10 százéllékát
készpénzben. Vlll.lY llZ 1881:
LX. t.-c. 42. §-áblln meg·határo
zotl árfolYélmmal számitoff
úvadékképes érlékpélpirosban a
kikülclöffnél lelenni, vagy II

bánatpénznek előleg'es birói
lelítbe helyezéséről kiállifofl
letéti elismervényt a kikűldöllnek

áladni és az árverési felt",'ele
ket aláírni. (1881: LX. t.-c. 147,
150, 170 §§. 1908: LX.t. cz.
21. §.).

Az aki az ingailanért a
kikiáltási amél magélsabb
igéretet telt, ha többet il.l·érni
senki sem llkar, köteles nyom
ban a kikiáltási ár százaléka
szerint megállapi10ft bánatpénzt
az általa igért ár ugyanannyi
százalékáig kiegésziteni.
(1908:XLI.I.-c. 25 §).

Gyoma, 1926. szeptember
20. Záhonyi sk. kir. jb. elnöl<.

A kiadmány hiteléül:

ELEK
kezeli).

A gyomai kir. járásbíróság,
mint telekkönyvi hatóságtól.

2876/1926. tkvi szám.

Arverési hirdetmény
kivonat.

4 "'g •• ft, ......"tr ...

Dr. MessingerAlbert
ügyvéd

irodáját
Attila uccai házába

(volt Gazdasági Takarék
pénztár mögött)
helyezte át.

Buzát, csövestengerít,
heremagot és tökmagot
a legmagasabb napíáron

vesz

SCHWARCZ DAVID
az Angol-Magyar Bank meg

bizottja.

EI d ' a Barossa o uccában
460 négyszögöl területü
házhely. - Tulajdonos:
Tari Bálint, Deák Ferenc
ucca 535 szám alatt.

A gyomai cifrakerIben 2 hold szőlő
több évre haszonbérbe kiadó. Bőveb
bet özv. DaricIa Lajosnéná! Enclrőcl,

Széchényi-ut, Dohányáruda.

Papp Vazul ócskavas, használl bu
lor és féml<ereskedő, Gyoma, Jókai M.
(DoMny) - ucca M7. tudatja II nag·y
érdem ű közönséggel, hogy nálla a leg
jutánY0S<lbb árban tehel kapni susz
ter. szabó és női varrógépekel, zongo
ra, gramofon és hegedű, szecskavágó
dllrálók, egy szobabeli butor, sublót,
gyermekágy, mázsák, hinlóféderek, aj
tók ablakok. kertiszerszámok, függő

és aszfalilámpák iegnas·yobb válasz
téJtban. kis kézikocsi. ruganyos vas
ágy, hévér járgány, sporhelI, kályha,
eszlergált függönytartó, drólkerités
bármilyen méretben. Az eladolI áruk
értéke gabonában is fizelhető. Ugyanő

vesz mindenféle ócskavasat, rezel. ól·
·mol, einket, töröli gépeket. hasznave
hetlen rádiókat, rongyot. csontol, su
badarllbof, és bármilyen iives·eket.
Könnyű kél lovas slránlOcsijilll min
dennemti kisebb fuvarokat olcsó dij
szabás mellett vállal.

BÁCSY ÉS TÁRSAI BANKHAZA GYOMA
(Érdekközösségben a Békéscsabai Takarékpénztér EgyesUlettel, Békéscsaba.)

Igazgatók: BACSYGÉZA,KOvACS LAJOSfőpostamester,VASS GABOR, ügyész: Or. CHRISTIAN KÁLMAN

Tudomására hozza az érdeklődőknek, hogya javuló pénzviszonyok folytán előkelő bankösszeköttetései révén
módjában van ugy rövjd, mint a hosszu lejáratu váltókölesönöket bármely összegig igen kedvező feltételek

mellett a leggyorsabban folyósitémi.
Tőkekamattörlesztéses 35 éves jelzálog kölcsönöket 8.8 %-os évi részletek mellett bármely összegig folyósit.
Betétekre, melyek felmondás nélkül bármikor kivehetők, I e g m a g a s a b b k a m a t o t f I z e t i •

Bővebb felvilágositás a BANK helyiségében a nap bármely szakában nyerhető.
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v gyomai cég malmaiball ésy terrr~éllykereskedésébel1
mindenkor él llagyközöllS'g legj b , le(I,lry" 'silbb le&elözékenyebb kiszulgtdásttt

L rtja öteless ~<:;éllek. _. Mielőtl i ')' !"iL. ét é!'t<:.l:, sili keressen fel bennLinket.
5 E R K T Á R O Z Á S T D l J II E N . E S c N E L F O G A D U N K.
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IRO· ESSEN a környék legolcsóbb és legelterjedtebb
hetilapjában a G Y O M A l U J S A G-ban.

~~~~=============••••
alló Hallól

y LEM!
A GYOMAI

"HANGYA" SZÖVETKEZETNÉL
a legjt t .ny abb áron szerezhetők be:

enetjegy nappal 1 pengő, éjjel 1.50 pengő, csoma9jegy 50 fillér.

A léniékkal aláhuzott menetek hivatalos és állandóan fenntarto'lt nle
netek, mig az alA nem huzott menetel< az AUTÓBUSZ VALLALAT:éltlll

ideiglenasen fenntartott menetek.

Október 4-től az autóbusz csak a táblál<kal meg-
lelölt rendes és feltételes megálló helyeken fog' megállani,
J iretik a nil yérdemű közönség- ehez alkalmazkodni.
.~~~r..~~~fI'..~~v-~~~~~~~~
,,~~ ~" • .I~ ~w ~~~~~~~;

TISZ VIDÉKI ENG L
É TÁRHÁZ R.-T.

buzá - inden or a legm gasabb napiárat fizeti,
bu"át ber ktár zásra min en mennyiségben dij·
tal nul átvesz és buz·"t (berakiározot ból ls)
, r rmi or azonnal r ' I
szép é jó liszt •

RPÁT é T N RI • megdarál, ille e friss darával
az nl al e serél. - Városi buza bevásárlóhelye :

aAcsy ÉS TÁRSAI BANK cégnél van.

Városi lis telárusitóhelyen: Gyomai Nagy Áruház,
Klei Vilmo R.-T. üzletéb n mindenfajta őrlemény

.r ilyen men yiségben h'
a legolcsóbb napiáron •

Kül'földi ópokrócok és egyéb takarók,
merikai traktor és gépolajok,

Porosz szén és t"zifa,
Gazdasági kötélárukból óriási választék

és olcsó .rak,
ütrag a (szuperfoszfát) és Porzol bár
mil - ell yiségben kapható,

K kolyo ó gép ha!iználatra kiadó.

épraktárunka
ne felejtse megtekinteni !!!

r.~""'.. .......·.......,,,...-.........u ........~ •.-.........~ ..........-..,

j 1'Iind..nne....ü nyoDlltatv.lonyokat i ..lé"es é. Slrép ii J;;ivitelb..n ol(;.ón, g~'or••u',;" ponto.an ké....UOl I
j €A lA- i
i h.ÖNY"', l ( IIlA.I ~ ÜJNT:tZET i
t P~töfi~t~r 2. G Y o M A. Pet3fiNflr 2. J
. ~ .·..-...,....·.-··.-.,)~·.u •.--....-..._...-..~..-.....-.

"

Községek és közüzemek ál I a legteljesebb megelégedésre kipróbálva,
több eze dara van belő e használatban.

Gyoma k "zcég előljárósága is több darabot vásárolt.

Gyári egyedárusitás (J Y O M Á N :

f é
10 kilog-ram fával fűt

••••••••• •••••• •• •• •••••• ••• •••••••••••••••••••••
l kályha i

egy szobát 24 órán át. i
:
i•:•••B E R KO V I C S A D O L F vas- "s füszerkereskedésében, hol mindenféle •

vas- és szerszámáruk, tüzhelyek, szénfűtéses folytonégő kályhák :
előnyös árban kaphatók. :

.......................... . :
Nyomatott a .HUNGÁRIA" könyvnyomdai múíntüetben Gyomán. 218 - 1926.

PH
••• •• ••••••
"Z

••••• • •• ••
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* POLITIKAI-, rÁRSADALMI- ÉS KÖZGAZDASÁGI HETILAP *
Szerkesztöség és kiadóhivatal

"H U N G AR I A" könyvnyomda
G y o m a, Petöti-tér 2.

Elötizetési ár negyedévre helyben 10.000 K.
Elöfizc.tési ár negyedévre vidékre 12.500 K,

Megjelenik minden vasárnap reggel.

Felelös !özerkesztö :

WAGNER MARTON
a kiadóhivatal vezetClje.

A lap szellemi és anyagi részét lIIetö
minden megkeresés

"H U N G A R I A" könyvnyomda
eimére kl.lldendö.

Lapzárta P É N T E K, déli 12 óra.

1'leg leh .. t tagadni él neln szakképzett eg-yetneknt"k
ol .uunkakőn-yvki ... d.\a;o\t.

A kontárok ellen.
Mezőgazdasági

munkások és cselédek
jutalmazása.

Olyan gazdasiÍgi cseléd ré
szére aki példás és hü iges
viselkedése mellett legalilbb 25
esztendőt töHöli egy munka
adónál, ille/VI? gazdaságban.
további, olya II mezőgazdasági

munkásllak aki megbizhatósá
ga, szorgalma és józansága iÍl
tal többi ll1unkásfilrsa közül
kiváll a kir. földmivelésügyi
miniszter ur p~llZbeli jutalnli'lt
é:- 'lism,~r(í 1 lklevelet fog adom(1
nyozni.

Felhivalnak a munkaadók
kiknél ilyen mezógazdasilgi
munkás vagy cseléd van szol
~ál<ltban ju(almazéÍsra val' fel
le.l'je,'z!l:'s végeU az elóljár<Jság
neil ielilnlsd< be.

tvfegjegye:r.k:lik, hogy cl 111eZl;
gazl!<lsági mUllkilsok ré_7.ére
bizonyos Sl.l)lgili<l1i idű kimu
tatáSi! n.:m kölelel.ő, ezt csak
él iutalma7.ásrél elót 'Tjeszllilf
c-l'iédc.'krc vonatkozólag szük-
6ges igazolni.

Jugoszláviába
utazóknak.

A jugoszláv kormányaI'·
ról értesitette a magyar kÜl
lügyminiszteriumot, hogy CI

budapesti SHS konzulátus
olyanoknál, akik Jugoszlá
viába kiv6nnal< uti'lzni, az
utlevél láttamozása alkal·
m<íval a személyes meQ'·
jelenést nem követeli és
amennyiben az uflevéladat[1i
rendben vannal<, a vizumra
Vl natkozó megkereséseket
posta utján is elintézi.

4.4· .::It~."tJ'~~.......

Adóreform.
A képviselők kijelentése

zerint, a p~nzügyminisz·

l'ériumban cr~dmény 'sen
dolgoznak az adóreformon,
Adókivetés ezután csak min
den három évben lesz. A
három éves kivetés rend·
szerével a békebeli állapo·
tokra térnek vissza. Bizo·
nyos. hogy h<írom év alatt
jobban kiegyenlit6dnek a
külömbségel< és olyan hely·
zet alakul ki, amely sokkal
köz lebb van az igazstígos
kiveféshcz.

......... ".~',,
rama.

....,. .....
saládi

lU .. lU •• $l. .'

Az uj iparfi}rvéllY 111. §~ közök
<"1IlaL -, bel "zdl.'s ak':llt Az ipari érdeke\l:=;égck
r 'Ildcll'l'zik, h f:' uzon 18 m<ír több izben k~rték en:
élckvLikct betöltöt! egyé~ nek a rend~lkczésnck a ha·
nckncl(, aki k valamely ké~ tályon kivül hely~zé.:"ét,azon
p sité-,h<:z ki'dJI! szakm<í= b<1n c"'lk biztatást és kima·
beil te! >I,;cl1 <cdte!;. dc g-Ycll\.lzlwLic ~okaJ kapi ak.
képc;if0·t IIClil ~zl'rcztek. A ker skeucl "l1lügyi mi.
kúclll1iJm2 él Illllnlwl',iinyv niszter most v0.grc leiratban
l,iadun Ö. I üzli lllegnyuRlatásként ilZ

Ez il l :I,delkL'zé. iclc,.;c:,; iparksllileteld,r.:I, hog! <:lZ

llyuj.fl 1'::I1:';,"I"ot \'(J!lt'lr ki Ipart stükt az ilyen 18 éve t
ipari !,{riil-bcn. mert u~'y betöltr If egyén l\jlek mC!Z1
\'CH ,I \~dtd:" ll, 'I!Y ezöltal I tagadhatja a mun!(é!könyv
n"mc:ak il ti:lllonc'(odás kiad<ís.:'II, amennyiben azt
dkcr;'1~5e lehei. ég' s. ha= tapasz/aln<í. hogy az illeWk
nem az iPélfi l<ontárok SZu· a sZ:lkmöban egyáltalán
p rod('lsLít is n ','yban elÓ· nem, vagy CSClI, nagyon
::>cgitik a tör ényes c z· ke\"s id i.' tevékenykedtek.

Lénárt Bálint földbirtokos öngyilkos lett.

Megl'enditő az a tragé~ birtokán.
dia, amely e napokban Legutóbb vétel utján gya
játszódott le a dévaványai rapitotta birtokát, hogy egy
Lénárt kurián. kor nyugodt és kényelmes

A 2000 holdnyi birtok megélhetést biztositson
tulajdonosa Lénárt Bálint gyermek~inek.S amint hall-
f. hó 17-én öngyilkos lett. juk, éppen ez okozta vesz-

A szerencsétlen ember tét.
már hosszabb idő óta bus- Csalódott a vételárban,
komor volt. Kél év e ez- megl'Ongált idegrendszere
előtt elvesztette fiatal fele- nem birta legyőzni a me
ségét, öt g'yermek anyját, lanchólia szülte al{araterő

kivel a legnagyobb szere- csökkenést, s bekövetkezett
tetben, boldogságban élt. a végzetes szerencsétlen
Ez a csapás e1tüntette ar- ség.
cáról a mosolyt, elvette az Hat anyátlan - apátlan
életerős férfi jól,edvét. árva siratja ,s az egész kör-

Oyermel<eit a legnagyobb nyék társadalma gyászolja.
gonddal intézetekben he- Kedden délután temették el
Iyezte el, hogy feledtesse a halottat, a dévaványai
velök árvaságul{at, mig ő vágási temetőben levő csa
muga napestig dolgozott a Jádi sírboltba.

a mindig alkalmazott igaz- mellyel a törvényhozás há
ságosság és tapintat fogják zában házelnöki tisztében
megkönnyiteni,belügyi köz- uralta a parlament hangu
igazgatásunkban a maga latát, fogja az ország tár
elé szabott feladatokat és sadalmi békéjét és nyugal
az a népszerü objektivitás, mát is biztositani.

A belügyminiszter
programmja.

Ritkán találkozik a köz
vélemény biztatóbb jelen
séggel, mint most Scitov
szky programmjával, mely
valóságos tükröf tár elénk,
amelyből nemcsak a bel
ügyminiszter világnézeti és
társadalmi felfogását mér
sékelt politikai irányelveit,
hanem belpolitikai közálla
potaink és társadalmi moz
galmaink képét ismerhetjük
meg legélesebb jellemző tu
lajdonságaiban.

Scitovszky Béla, mint a
nemzeti ~rtelmű szabadel·
vüségnek képviselője, aki
a maga {Qllzervativ és ke
resztényi felfogásával tisz
tel minden törvényt és !o
got, ép zen mege'Y - ződé
séllél fog-va siet azoTlIlal
Idmondtmi. II'J,fl liberáliz
IIlUS alatt nem DZt érti, hogy
mindenki tehet amil akar s
hog-y mindenkinel, minden
:abad. hanem irti a p,)I

~~árol\ o"zfály - iZ fe1el,ezet
re villó !eÍ\intet nélkiili jo '
cgyen!6ségét, egyfol'lllCl k 'i

telességeit.

Ebből önként folyik, hogy
pártatlansága fogju bizto
sitani jobbra és balra egy
f<Jrmán a tulzások éA szél
ső törekvések Idegyensu
I}'ozását. l<ileng~s iknek
visszaterelését éi törv 'nyek
szabta mederbe, hil{üszö
bölését azolcnak a mester
ségesen támasztott ellen
téteknek, amelyeknek végTe
el kell tiinniök po itikai '
gazdasági közéletünk ől.

Az az érzésünk, hogy
Scitovszky politikai jel
lemének egyenessége és
keményerélyességében is
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meg az ő fáradalmaitól. bölcsességével és jóságával Serkédyné
• mi községünkben Gyomón sok fontos és nehéz ügyben

is ismeretes volt az ó nemes volt a köznek javára. Mid6n Jakab Mlária sirkő
egyénisége és sziv jóságának Szerelteinek és Turkeve város avatási ünnepélye.
gazdasága egyfelől e kél város nemes tanácsának és közön-
sokoldalu egybekapcsolása ré- ségének együtt érzésünkef ez I Özv. Mányiné Prlgl Olga az
vén, másfelől pedig, mert az uton is kifejezzük, il megbol- annak idejen leánya gyógyit·
Ivánfenéki ÁrmentesIfó Társu- I dogult nemes élefü tisztviselő- tatására a Kner Imréné és
lalnak nemcsak közgyülési, de nek emlékezetét kegyelettel Serkédy Jánosné nemeslelküsé
választmányi tagja is volt, hol őrizzük meg példaadásként. ' g'e folytán baráti körben gyüj-

tött kétmilliónégyszászezer ko
ronát az illető fenköl! lelkú
adakozók közös beleegyezésé
ve) hálás köszönettel felaj<ínJot
ta egy, a "Mari néni,' részére
emelendő sirkő jllvára, mely
tiszteletfel hirdesse a község
negyvenéven keresztül múkö
dölt szeretett óvónőjének, a
nagy emberbarátnak, a t<írstl-

!dalom hasznos és tevékeny
tagjának emlékezetét.
, A sirkőt Wagner Márjon
fiai jónevú cég sz<illilja. Az
avatási ünnepély folyó hó 31
én vasárnap délut<in 1/2 4 óra
kor lesz tl régi reformálus teme
tőben, melyen Nagytiszteletű

Répás Pál iskolaszéki elnök ur
mond emlékbeszédet. Alkalmas
idö esetén az óvoda aprósá
gai is kivonulnak az óvónő

vezetése ellatt,s virággal szórják
be a sirt, hog'y már a zsenge
gyermeki lélekbe bevésódjék el
hála és kegyelet szent és ne-

I mes érzelme.
I~eméljük. hogy Gyoma küz

ség megértő nepe is kizllrándo
kol e napon az elköltözöttek
csendes országába, hogy a
negyven évi közszolgálatipályán
eltöltött fáradságos munktl lItán,
Serkédyné Jakilb Mánil közs.
óvól.1őnek, ha már nyugdijtlz
tatása alkalmával, a még ne
hezebb időkben nem tehette,
mo 'I, halála után adja meg a

I kellő tiszteleJeI.
Kedvezóllen ido eselén az

ünnepl2ly a legközelebbi lllka·
lomig k~.z elha!asztva, melyről

a közönség közhirrététel <illal
érlesiltelik.

r"-"·~··"""~""'·~·"-'·····""""-""-"""'·""·"'-"~l, K'u'Itura könyv- és paplrkereskedés értesiti
i A a nagyérdemO közönséget, hogy i! minden izlésnek megfelelO !

-, ny~o". Ak~L~SQé~ZrE~k~D!?K~TrNI, fordul· l
jon bizalommal a K U LT U RA könyv- és paplrkereskedéshez. ,

i Ugyanott a LEGUJABB DIVAT és KÉZIMUNKA UJSAGOK kapha- J
' tók és klklSlcsönözhetOk, Kézimunka anyag ls beszerezhetl5.

L.~~~ ~~ ....

Tóth Imre turkevei
polgármester halála,

A megdöbbenő fi1jdalomnak
nagy szomoruságával, a
résztvevő gyásznak együtt ére
ző mély részvétével, - és a
kl'gyeletes lisztességlevésnek
meg nem hervadó virágaival
száll a lelkünk e napokban a
szomszédos Turkeve városába,

hol gyászbél öltözött az egész Hov~ e'pI·tIö::.U·'k ~ polg~rI' I·lö::.kol~t?
város Tólh Imre polgármester u 0 u u 0 u
váratlanul, megdöbbentő halál- Gyoma és Endrőd közös polgári iskolája.
esete miatl.
Meg'döbbenő fájdalommal Gyoma. és Endród község iskola. felállitásál' célozZél..

vettük e hirt, mert ambiciózus egymástól való távolsága. A felsómezőgélzdasági is
és mindig nlZmes közéleti mun- mindössze 3 km. és e két kola. felállitása. él polgári
kcijának teljességében, férfi ko. községnek külön·!,ülön pol· iskola fentélrtási költségét
rának csaknem delén érte Ót II gári iskolája van. Ugy az felére redukálmí. Az egész
hirtelen halál, résztvevő endrődi, mint a gyomai pol· vidék mintegy predestim~1t
együttérzéssel szálloff el a gári iskolél létszáma azon· a gazdasági irányu iskola
szomszédos városbll a lelkünk, ban amellett bizonyit, hogy I felállitásárél. A kél község
mert egy szerelő szivü család- él két községnek elegendő között él gyakorlélti oktélttls
ntlk és egy egész nagy város- lenne egy iskola is, de meg céljaim I,iválúan alkalmas
nak pótolhatatlan veszteség az I mindkét községre óriási terület va.n. Nemcsak a két
O elmulása és a kegyeletes megterheltetést jelent a polg. községre járna. ez óriási
tisztességtevésnek lll"g nem iskola fenta.rtása. A közsé' előnnyel, de nemzelgazda~
hervadó virágaival szórtuk tele gek közötti építkezé' arra sági szempontból is kívá
a sirját, mert nemesebb lelkii enged következtetni, hogy natos lenne az eszme meg·
embert alig-alig gondolhattunk a jövóben a két község véllósitása, tekintettel a
is el O nálal Egyszerü tisz fes között még a. 3 km. távol- még mindig folyó sza.ná·
szegény gazdálkodó sorsból ság is redukálódik. lásra.
kiválóan tanulva küzdöffe fel Egy reális eszme indult Mindkét község közvéled
magát tártldhatallan igyekezet- ki Endródtársadalmának ménye rokonszenvezik ez
tel, férfi ui fénylő erényekkel, köréból,. é1mely él két köz· életre va.ló és aktuá,lis esz·
mindenkihez aláhajoló szivló' ség között levó erre kivád méve! és most már a köz·
ság'gtll oda, hogy halálát egy rÓan alkalmas terület fel' ségek bölcs vezetóségétól
egész város, II tisztelők sere- hastnálásávéll, egy. éJlami Iés a felettes hatóságoktól
geinek megszámlálhatatlanfelsómezógazdaságl tago- függ az eszme utja a meg-
ezere hallotta siirü könnyhullaj- zattal biró 8 oszttl!yu poIg. valósulás felé. (R)
tások között.

Még élZ elmult pénteken vá·
rosa javáért dolgozott, délután
néhány negyedórai beszélge
t ;-1'12 az Uri-Kaszinóba ment
fel, honnan hazaterve rosszul
IJlről panélszkodoff s várallanul
jött agyvérzés következtében
vasárnap délután már a turkevei
akác lombos öreg temető lomb
hullajtó levelei között pihenI

TÁRCA
A Helvétziai Vallástételt
tartó Gyomai Ekklézsia

Históriája.
KészUlt 1834 -1837 e8ztendllkben.

Irta: OAVIOHAZY SAMUEL
gyomai ref. lelllipászlor,

a békés-bánáli egyházmegye assessora.

(Az ez ideig nyomatásban sehol
meg nem Jeleni értékes kézirat
elsó kiadása,) (5)-

1825·be lett Szilágyi István
a Notárius s vilte 1833 Novem
berig, a mikor hivatalát le telte.
1827-be Fekete János. 1828-ba
Biró P. János ismét. Ekkor
épilfetett a fergeteg állal le
veltetett bádogos Torony hej
jébe, melj eddig csonkánn be
fedve állott a mostani veres
sindejü. 1829-be ismét Biró P.
János. Ez épittetle az Ekklésia

I kis Granáriumát egy Gyülés
szobávtll a Parochiális kis kert
egy részébenn. Ezen eszlendó
benn vólt egy föld rengés,
meljet az ülő álló emberek meg
érezlek, meljre a konyhákbann
az edények egybe verődtek.

1830-1833-ig Marjal István.
Nevezetes Blrósága az 1830-btl
2 lábnyi vastagságu 19 hétig
tartott hóról az 1831-ik félelmet
okozat! Choleráról, nagy Ár
vizről és Bétsi utjáról, meljet tl
lakosok kivánságuk szerént
tenni tartozott, hogy tlZ elvet!
legel6t a legfőbb hejjen vissza
nyerné. 1834-be G. Szabó fe
rencz, ekkol· hozodoff ide
Notáriusnak Kalotsa István
Kenderesr61. Kiesvén, ill házat
és földet vett és itt lakott. 1835
be Fl<:kele István, 1836-bil ne
mes Kruchió István, 1&'57-be
Biró P. Péter.

ll, §. Doclor ninhcn a Helj
ségbenn, hanem van egy ViiI'
megye sebéssze, ki ugytln a
hozzája fojélnlOdóknak sel/edel
mére van, cle az kevés haszno!
hajl il Patikánall, mivel 11 I<lko-

I sok az orvosságra pénzért nem
igen akarnak szorulni. Bábil
van 10, kik lllind kitanlf!tlUak
Vármegye sebésze állal s hi
tesek, A Himlő állás rojtában
és jól megy.'n.

12.§. A lakosok oljanok
mint az Alföldiek szokfak lenni,
szép posgás, rendesen közép
termetü emberek, ruházajjok
csinos mind Férfiaknelk Inind
kivált a fejér Személyeknek,
meljek télen nyáron egy for
mák, ugy mint Fejér bunda
SZÜl', ködmön, rékli. A Férfiak
rnüvelik, a földet, az Asszonyok
fonnak szünek varnlll<, jó ke
nyeret siitnek. Eledelök a Dtl-

raszl vagy röldmivelőké. Rendes
italok CI Körös vize, kis kert-
jeink vagynak Házaiknál, mel·
jekbenn a konyhára szükséges
főzL'léket terrneszllk, tüzeJőjök

nád szalma s füzék.
13.§. Renclesenn pénzeinek

gabonáikból, marháikból lelt
különösebben j~haikból, m~l,..

jekenek eladott gyapjából fil. •
tik adójokaI. Dézmálkat hol ln
nalura fizetik hol pedig alku
szerént adnak bele bizonyos
mennyiségii gaboná.l. Az Ekk
lésiának fizetnek ágyszámfó) 1
váltó forintot 1 véka buzát l
véka árpát. A gyermekek t(lJ1i~

tásáért is személj szerén! egy
I véka buzát egy véka árpát.
I Egy béres fizetése rendesen

60-70 fonntra megy, egy szol
gálóé 30-ra is fel megy.

(folyt. köv,) .
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Istentis%tetetek. A reform.
templomban okt. 24-én d. e. 9
órakor prédikál Pillotás István
ref. lelkész. Az ágostai evan·
gélikus templomban délelőtt

9 órakor német nyelvü Isteni.
lisztelelet tart, Feiler Ernó
lelkész. A róm. kafh. templolll
ban reggel 9 órakoristentisztelei
evangélium magyarázaüaF.
fartilI Cs~rnay Géza plebanos,
D. ú. D. órakor lylánia.

S%emélyi hír. Endród köz.
ség fójegyzője egészségi, állil'
potbnak helyreállitása vélletl
szabadságra ment.

Lakást kiadók
figyelmébe.

A Gyomai Ujs<íg ki~dó'

hivatalát számos esetben
keresik fel a lakást keresők,
kérve olyan cimeket, ahol
hónapos, vagy éves szobák,
továbbá rendes teljes laká·
sok kaphatók. Aszerkesz·
tőség tudatábém van annak
az önzetlen munkásstJgnak,
meJy községünk poJgáreii
n~k j~vát igyekszik szol·
gálni azért a fent emlitett
cél' érdekében külön rova·
tot nyit a Gyomai Ujságb~n.

A rovatban közölni fogja
a kiadó lakások tulajdo·
nosainak nevét, v~léllnint

II lakást keresökét is.

H I R E K

E rovatb.an k8zzétett hirde·
tések teljesen dijmentesek,

ingyen k8zöljűk azokat.

Kérjük tehát lapunk olvasó
]<.özöllségét, hogy ez irányu

I hirdetéseiket akiadóhivata.
lunkba juttatni szivesked·
jenek.

Haszonb4lrbead6 :

Kovács I~nosllill 2 \ak~s 2 szobás
padlós november n're kiadó, értekezni
lehet alrafikban. ullyanoll egy üzlel
helyiség is ki"dó.

i1aszonbérbe kiadó különbejáralu
szoba-konyhás lakás, gyermektelen
ház"spámak. Meglekinlhetö Kossulh
LlIjos ulca 748 hsz. alatt.

Egy bulorozoll szoba egy vagy kél
flalalembernek 11 vMos belterUleléll
azonn,,' kiadó, Cim I"punk killdó
h;valal~béln meyludh..,16.

\<.i..,dó hllz lianlos,ucCll 149/ sz. 11.

Egy but orozott szoba konyháv,,1
egyiitt nov. l-rc killd6. Érlekezni lehel
CSIlPÓ clIl<rás7l1ál Horlhy Miklós-ul
1206 sziim,

Gyomán I(ossulh Lajos ucca 703
szám alall egy bulrlrozott szobaazoll
nal Idadó eselleg bulor .lélkiil is.

HaszonbérbevevG:

Lechnilzky Lajos Gyoma. Endrődi·

ul 1099 ell'Y szoba. konyhll és spelzos
lakJsl keres 1I0V, I·i bektlltözésre,'

HlIrmali Zsigmond Selyem-ucca 409
sz, egv szobá~ lakásl keres :esellelf
l"karitiisért is) nov, l·i beköllözésre,

- - - Tessék Ut leveiqni. - - -

Minden előfizel6nk és olvasónk
aki 10 ily szelvény I szolgáltal be,

dijlalanul közölhet egy

publikáció. hlrdet6st.

Kner.

TORT~NETI ADOMAK.

Hirdetési szelvény.

Telep,üa.

Sok év eláll fordulIam meg
elöször MIrIlmar, Trieszt melle/fi
kastélyban, melynek berende
zése tudvalevőleg hú ulánzala
Miksa császár mexikói utja
hajó berendezésének és II

könyvtár-szobában pont ugy
hevertek szerteszét a nagyérlékü
könyvek. ahogyan azokal a
mexikói császár hagyta.

Az 1863-iki mexikói gyászos
kirándulás minden, megmaradt
alliszljét itt h(O!lyezte el a Hélbs·
burgi uralkodó, teremórkénl,
azon mlksacsászáros kétfele
hasitolI sZlIkállaI, milyennek
viselésere kötelesek voltak.

Csak természetes, hogy él

kies kastélyban B"llzdáttanul
szerte heverő, kötésében is ki
vánatos könyvek láttán össze
fui minden könyvkedvelőember
nyála. de fegyelmezett agyu
ember ezl nem áruljll el.

Mint ilyen pillan/oltam végig
a terem falál körülboritó szek
rények nilgy szellemi l<incseil.
a kézaléllfillk szerte szórlélll h",
verőivel egyelemben és egy
arcizmom sem árulhlllt(l el lel
kem vágyát.

Csllk telepatikus alapon le·
het lehát megmagyarázni. hogy
egyik teremór, szinte hasbóli
hllngon rámmorgolt :

- Bemühen Sie sich nicht.
wier geben sehr achl! (Ne fes·
sék fáradni. mi nagyon vigyá
zunk l)

Mull évben jártam (lit ujra.
UgYllllllgy vigyáznak II ter.

rnckre, mini akkoron. hololt
kong mind al. iirességt61.

Avisszavonuló osztrákok
nemcsClk az értékes könyvliÍrt
villék 1ll1lgukkal, dc képeket.
gobclincl<l?t,lusztereket és mind·
azl, ami csilk szellemi, vélgy
müvészi érték volt.

Egyel hllgytak olI.
Azl az öreg katonái, ki négy

évtized eltilt rámfliritotl.
CsonfIá aszolt már és pergo·

ment él búre, mélximiliános sza
kálla olyan gyér, hogy alig le·
het kihozni a régi keretet be.
lóle. Hatvanhárom év elótt már
katona, voll. de sajál maga sem
tudjél élell1veinek számát. De
az obulosokért a hajdani fül"
geségllel nyujlia, kocsonyának
sem való karmaiI ; és dupla
porclól IllényeJ a napi lózung
ból.

A dohönyjövedék egy uj·
fajta cigaretta, ugynev~zett

rózscllevelü cigaretta gyár
tására rendezkedik be és a
legujabb különlegesség ér·
tesülésünk szerint, már
nemsokára forgalomba is
kerül.

Az ujitás annyibCIl1 kelt
érdeklődést adohányzók
körében. hogy az uj drága
cigarettafajta minőségéről

kedvező hirek érkeznek
Állitólag ez l sz egyike a

legjobb minöségü magyar
cigareltáknak.

A reformátió
évfordulója.

B\ldapestr6l jelenfik: A kul·
luszminiszterium lervezelet dal·
gozolt ki Klebelsberg Kunó
gróf kulluszminiszfer utasi 3

tásárél, amely a miniszlerlum
decentrálizációjáf mondja ki. A
tervezet szerinI a miniszterilim
aclminisztl'ációjál és él kevesbbé
fon los ügyeket a lanügyi kor 3

mányzóságok fogiák intézni
és csak a fonlosabb ügyek
inléz 'séf végeznék el a ku)·
luszminiszteriumban. Három
lonügyi kormányzóságot állHa
nak rel, még pedig Szegeden,
Pl1csell és Debrecenben és
mindenik kormányzóság élére
a miniszteritlln egy államtitk6rja
kerül: A !J0!<<'smq,nei intc'zeteink
sz\:~rl?c1i !()rIll1ÍnYlósiÍg alá
kerlilnek
~~..~.~ ..•..•.

Három tanUgyi
kormányzóságot

állitanak fel.

1517 okh'>ber 31·('n kczdűdöll

Illeg a rdorll1álió Istentói ihlc·
leli IHlgy és az egész világot
megihletó szolgálata. midőn e
napon Lulher Márloll II Willen
bergi v~lrlel11plolll ajlajtirll ki·
iiizte amaz emlckezeles 95
Ilitelél. Illelyre cáfolalol vári él
bibliilb(,1. I~ napnak emlékeze·
lét kegyelel s lis:zlc"séglevéssel
és emléko:l"" 'I szokta meg
ülni élZ egész protes/áns tár~

slIdalom a világnak minden
láidn, Gyomai reformálul' egy
héÍzunkbap a reánk küvetkező

szomba IOn október hó 30·án
a reformálus központi elemi
iskola udvarán d~relőll 9 óra·
kor lesz az ifju!>ágnak lisztesI
s~gtevő ünnepsége, mig a
gylilekezel kegyeletteljes emlé
kezése 31-én vasárnap délelőtt

fog meglartafni a templomban
urvacsorll osztással egybekap·
csolva.

..~ ........

l:l[y·egy ászi dal l1~ha felzol<og
A I ·m,·lc. fllj - d.. II.11 lemetni.
~zomorl1 fáidalma., bucsui inieni.
S flh: lIIi .. I Mert mLÍr nem nYIIllilk

lvirágok,

hll a szél Si\'il' csupasz fák közölI.
szembe iuln~1< a nyllri emlékek

SZ"I' csendes cslék, csókos szerelmel<.
licH' , ,! Akkor a dili vigan köszönlött.

Ny.íri kacag<Í~. elliinl és - meghall !

)ülJ halkdll élZ úsz s kereszIUl fon I"
clelvinigiÍl, kegyetlen fonala.
r.~ 11 SÜIJségból semmi sem I1wr~dl,

Egy·egy őszi dal néha felzol<og,
A lemelés fáj - uaII..,1 tel1wlni,
,'zomoru f<ijdalmas bl1c~ul inlel1i,
S menni .. ~ Mert llH.ír I\em nyilnlll<

I viriÍgol<.

Ha portugál dudál, ft muszka or
dit (van neki miért),a magyar sóhajt
(szintén van neki miért), akkor:

Kecskemét - barackol.
Szeged - paprikázik.
Debrecen· eszik (talán még a tu

dományt is kanállal).
Budapest - feketére fest.
A pesti ember - mindent jobban

tud.
A kisgazdapárt. kunéroz (tekin·

~ettel Kuna P. bátyánkra),
A kisgazda - fOtyÜl (a világra).
Az adóflzet6 - szintén fÜtyÜl (kin

Jéban).
Endr6d - halad (t. I. Gyoma-felé)

és végül:
Gyoma - locsol (tekintettel autó

forgalmára és az 6sz1 es6zésekre).
Bocsánatot kér

Csörg6 sapkás.

Egy-egy őszi dal ... ,. Jön az uj cigaretta.
Irta: Ceglédy Mih:Uy. Rózsa1evelú cigardták gy'rtá8ira

rendezkedik be a dohányjövedék.

Mór(l ferenc, a szegedi mu
z 'lim igazgafóia, nagy er~lIyel

l'ulvlcJjja a kutatási a BfJlinl·fél'1
lélll'yán, ahol nem régen kin·
esekre bukkantak. Abból a fel·
Icvésből ind~11t kl. hogy a le~
lőhdyen valamelyik n 'pvádor
lás·korabeli fejedelICIll áshatta el
kincseit.

Több eredményielen kisérlet
után a mostani ulolsünak szánI

kulatása értékes eredménnyel
járt. amely felk\'': .;t igazolta.
Kit nevenkél dal' 1> ilrany I1k
szerból álló rendkivül érlék\?
le:dre bukkant. Az 111< ~zerek~n
kivül 11,1g-y Illcn:lyiscg-ii ariln\'·
klllC d tiliólI Öss71'gylirt állapot·
".lll . .4Z oli' Ily-':k 'z,:r,'I: pólllrJk·
kal. rulw,!is7.ckkl?l. csalf, ,kl<ill,
drüli'al iivák~'1 ,. 11111, k dis/if',IC,
ivlóril I-'.:r.:nc kijelentette, hogy
hatvan év Óld II <z ln {illált r0;.!l'o;z
Magyaror.·,zágon ilyell lIab'\,Ii')~

megii arallyh!lllczt.
Nt~g\'on valösziniinl.'k Idrijcl

ali a felle,· ..:",I. h(\gy c!,!y R'cpi·
da t'.:iedckm killc.;filrÓI"il laiJI·
I<lk. Lehel. hogy az ilVi1I'ol< eiül
I1ll.'lwklill l,rcpig{lI: cg'yik Vl.'/cir02

; .:jtelk ('i drágaságail a IW1IY'
széksói hornokban.

Aranyleletre
bukkantak Szeged

környékén.

........, ....
Bolondgomba.
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..,iU...nYMl<ereI3 és InűszeréMz

azonnal felvesz.

GYOMAI PIACI ARAK:
... """ ..........

Gróf Tisza István lizobra
Debrecenben. Október 9.7-én,
vasárn<.lp déli fél 1 órakm tart
ják meg él debreceni Tisza
Istvön ludományegy,elem orvos
kari ielepe előtt gróf Tisza
!stv<ín emlékére fcltJllifotr szo
bormű leleplezö Ünnepét, Az
ünnepeken (l kormányzó, valu.
mint gróf Klebelsberg' Kunó
közoktatbsligyi miniszter is
megjelenik. A szobor Kisfa I'u
dy-Strobl Zsigmond szobrász
műv'::z alkotésa.

Fethivás a szereplőkhöz.

A népművelési bizottság fel
kéri mindazokat, <.lkik a nép
művelési előadásokon szava~

lattal, (Ín ekkel, vagy zenével
szerepelni óhajtanak, szerep
lésüket jelcntsél< be Tóth József
urnál a népművelési előadösok

renclezőjénél. Árvah6z földszint.....

Gabonapiac : Buza 360, rozs - •
árp~ 180, z~b 160. tengeri szemes 10),
csöves llű ezer k"ron~ mázsánként,

Husárak: M~rhahus 16, borjuhus
24, serléshus 24. juhhus 16. szaJonll~

26, zsil' 26 - 28. kolbász 32 eZel' koro~
Ila kilogr~monként.

Tejtermékek : Tej <iOOO, tejfel 14
16.000 K.lilerenkéllt. lehéniuró 4 -5000.
vaj ,10-45,000 korona 1(ilogr'I1l('I1\;~fit.

Baromfi és tojás: 8irl,e pori,' .,,~,

ty uk drb,jo .)IJ, f(lIcs{l sov~ny p<i,'j~ 70
IDO, Libll soviÍllY drb,ja 90 - 110. f({l~

cso kövér 16, Lib~ kövér 11:1. Pulykf1
15 ezer korona kilogral11onként. To
iás drb.j~ lr:x.:..1 );ortlnu,

Domokos Albert

SZERKESZTÓI ÜZENET.
Véndeák. ..Kullllliölény" a

jöv6 sZiÍmban egész terjede.
lemben lesz közölve a tárca
rovatában.

Ugor. Lapunk terjedelméhez
képest kérjük, sziveskecljék il
"Góbéságok"cál miximálisan
10 sir lfára szol'ilani. El6tlbi
igen hosszuvoll. arérl nem is
közölhelllik,

egy IV polgárit vég...

zett intelligens fiut

TANULÓNAK

Dr.MessingerAlbert
ügyvéd

irt., áját
Attil'a uccai házába

(vott Gazdasági Takarék"
pénztár mögött)
helyezte át.

....... ' J..,

~agvar zenét tanuljunk
zongorázni. Hézill!'PótI<J zon,'
gara tankönyv jelent: "Natura,
lista Zongora Iskola magánulon
való lanuiásr<.l" cinll~n, A mű

szerzője Dezső Gábor. A fent
emlitef! könyv célja az, hogy
akine~{ nillcs aJkai III <.l , ideje,
türelme hosszu éveidg gyako
rolni, vagy nincs vezetöje.
tanitója. de szeretne legaiább
allnyit megtanulni zongorázni,
hogy saját magát és szükebb
környezetét ehzórakozlassa,
megt<.llálja a könyvben mindazt,
ami célja elérésére ekgendő.

A könyv tart<.llma elméleli és
g'yakorlalí részből áll. 75 szebb
né: szebb régi és egészen uj
népdal, csárdás sib. kolt6ja
szöveggel van a könyvben.
ami egymaBában órilisi érté:<',
Tetszetős kiállildsban nagy
kottaalbum alakbélll jelent meg'
a könyv, 80 oldalon, művészi

cimlappal diszilve. Ára 10
pengő és podóköltség', Meg
rendelhető a Cjyomai Ujság
szerkesztőségében.

Óriás repülőgép száz utas
számára. A jllnkers-művek

gyára ez idő s;:erint egy száz
utasra berendezett óriási repü
lőgép épilésével foglalkozik.
A repülőgép szözhllszonnyo!c
méter hosszu lesz, nég'y motor
h<.l j tja s egyetlen repülési sikból
611. Helyiség van benne a
posta, a teherszáJlilmány, kész
lelek és <.l s2abad személyzet
számára. A repülőgép ellilsó
részében lesznek a száz utas
számiÍra berendezdl D-vonal~

szerli \<llbinok fclsővilág-itásu

ablakokk<.ll és villamosviliÍgi,
lássa I. A replilügépnek mag'as
sági kOl'm611Vll1 szolgáló sikj,iÍ
(llalt lesznek élZ I!lk"l.lJ és a
lársalgó helyiség<::lc Az nili~usu

repülóg'ep, <.lZ Oc",jno!J (II \",1,\
repülé re fog' s"lo!g'6Ini.

A magyal' i:rafí1l fontos
esellll2nyek d,jll ülJ. Nd~n'''l..l#
básu tervek szii!ellek meg a
magy. kil'. !";ol1ányjövedék
polotájában s il lervek már el 3

'~rkcztek il kiviklig. A dohl111Y
jövedék küzponJi ig'azgalója,
hogy mind~nkép~I1 fölwgye a
versenyt a külfüldi dohöny
gyárlmányokkal, teljesen át·
szervezi a magYM trafiko!. Az
első ujitösok a szivarok körül
fognak életbelépni. A moslani
szivarok al<lkjáf ,lavullnak
tarlják i'I DolJányj;ivcdéknél s
ezért a legtöbb fajkít ujllkkal
fogják helyelt~sill'ni. Ez a sors
várakozik igen sok cigaretla'
tipusra is.

Országos református pres
bvteri konferencia. Az ősi

nagy református egyhilz és vá
ros Debrecen hivta meg ven
dégül Magyarország összes
református egyházainak pres'
bytériumait első országos kon
ferenciára a reánk kr' velkező
vasárnapra, Gyomai református
egyházunk képviseletében ezen
ország'os gyülésen Harsány;
Pál esperes vezetése mellett
heten v'2sznek részt és pedig
Domokos Lajos gondnok,
Kruchió András, brassói Gri
sing József, Veress Lajos, Kiss
Imre, Barálh Mihály, Biró János
presbyterek.

Vásárhety-kutasi uj refor
mátus templom felszenteté'
se. Az ősi nagy református
eg'yhélz hatodik ['eformátus
temploma, épült fel az elmult
nyáron, egyfelől a g'ylilekczet
egyetemének, másfelől pedig
egyes buzgó egyh,htagok
nagy áldozatkészség'ével. E
célra, az LII' házának felépité·
sére Elek Mihály vásárhelyi
gazda társunk és neje 64 kél'
t<.lsztrális holdat adtak ajándék·
,ba az egyháznak. A templom
felszentelését fényes ünnepsé·
gek keretében Harsányi Pál
békés,bánáti esperes végezte
az elmult v<.lsál'llapon a gylile
kezet tagjainak sok ezer számu
közönségének jelenlétében.

Ismeretterjesztő előadás a
gazdakörben. A gazdalársada
lom nagyfoku érdeklődésemel
lett folyt le szerdán este az
Alsorészi Kaszin<)ban tartott
szakelőad6s. Elődó Józsa János
volt, aki a haZéli erdei és
gyümö!csfákról tartott előad6st.

Zöld Erzsébet jól sikerült szal
vala lát is örömmel lwllgllllélk a
jelenlevők.

"Uj Élet." cimen a Centrulll
kiadóvállalut R. T. kímlélsábiln
egy uj havi ''1,emle indul m<'g.
A lap szerke -zföi: Ant<.lj Islván
dr. és vilá Nagy Iván c1r"
felelős kiadója R<.ldn6ti IsiválJ.
A szemle körül a fiatal milgyar
értelmiség uj erői csopórtoslll D

nak. Az uj mag'yar nemzedék·
nek e komoly nivóju ::<zcmléje
a társadalom, álllIm és köz
g<.lzdasligtlldomány, szociál és
agrárpolitika, irodalom és mű

vészet közérdekü és időszerü

problémáival fog foglalkozni.
A szemle legels6 száma októ
ber közepén jelenik meg. Eló
fizetési ára: negyeclévre K
38.500.-,félévre K 75.000,-,egész
évre K 150.000.-Elófizefni lehet
az "Uj r::let" kiadóhivatalánál,
Budapest IX. Köztelek-lllca
1. sz.

Csapó Gyula találmánya.
Ef,l'é zen ujrendszerű talaj meg~
munkáló g'épet szerkeszleIt
Csapó Gyula gyomai lakatos
mester. A találmányát szomba
ton fogj(l bemutatni Papp Zsig
mond földbirtokos tanyáján,
ahol hivataioslll1 jelen lesz a
kir. gazdasági felügyclő és gaz
daságigépek szakértője.

Nyugd1Jasok közgyű1ése.

A mult hétre egybchivort alakuló
közgyülés a megjelent tagok
csekély száma mial! nem volt
megtariva. A vezetőség ezuton
hivja fel ismét az érdekeltekef,
hogy saját érdekükben nagyobb
szánllnal jelenjen",k meg va.
sörnap d.u. 3 órakor li Holler
vendéglő kis szoMjában, hogy
a csoport megalakulllilsson.

Halálozás. Vis:<'ovits 19nöc
Endrőd község volt jq)'Yzője f.
hó 19-én Sz{'gecJen meghalt.

Öntözőkocsit veU Endrőd.
Endrőd község előljárósöga a
község utainak öntözésére egy
öntözőkocsit állitol! be.

jetentkezési kötetezeUség.
Mindazon endrődi l<lkosoknak
kik Törökországba voltak és
haza jöl!ek jehmtkezniök kell,
mert egyik endrődi lakos, egy
kiütéses :lífuszban megbetege
dett egyénnel egyült jöl! haza,

Jubilál il GyMTE. Gyomai
Munkás Testedző Egyesület,
f. hó '24-én vasárnap este
8 órakor., a Haller szálloda
disztermébenlélrtja 5 éves fenn
állásáll(lk megünneplésél dísz,
nótoros v<.l<;soráva! egybekőtve.
Az ünnepély'sorrendje 1. Ünne
pi megnyitó tarfja Dr. Osváth
János, Dr, Kató József 2. eg'ye l

süleli beszámoló tartja Heinfart
lvlihélly. 0. Ezüst érmek kiosz,
tösa a jéltékosoknak 4. Disznó,
toros vacsora 5. Vacsora utéln
Szinre kerül. "fekete Toborzó".
Irredenta szif)j1lfék egy felvo....
násban. Kérjük az ünnepélyen
részvevőközönséget,hogy pon
tos időre megjelenni szivesked·
jenek Rendezőség., '

Figyelem. Folyó hó W,án
szombaton d.ilután 4 órakor a
moziban Dr. Horváth Mihály
egyetemi tanár az anya és
csecsemővédeJemről velitett ké
pekkel ingyenes előadást tart,
melyre a lakossélg' kiilönösen
kisgyermekes anyák meghivat·
nak, 20 éven aluli férfiak és
leányok az előadásra nem
mehetnek. Belépti dij nincsen.

.-,.w"ca: ......~ .... .... ~ ~ .. '. • W'... w· - ..,.. .

Teherautó fuvarozá8t
legol(:§óbban vállal

, ~

KEREKES KAROLY
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H' "1" á t a legujabb mintákka1 S h F é GYOMA, Horthy Miklós (volt
Imza e onyam s jutányos áron kéuit C warcz erencn Endrődi) ut 1024. szám alatt•
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PUBLIKÁCIÓ.

Minden, a GYOMAI UJSAG-ban
közölt publikáció a kÖZIIégházén
ls kihirdettetik annyiszor, ahány
szor a publikáció közöltetik.

Elad6 ház. A Rákóci-uccu 679
szám alatti ház, azonnali beköl
tözésre eladó minden elfogadhat6
áron.

Kályhát, tDzhelyet, kályhacsövet,
ekevasat, legolcs6bban Szendrei
Ferencnél vásárolhat.

~ drb ág\" egy lábon óli.) gparh.lt,
Ilill'ilradl Ili nád <is kliliinl,i!c nagys<Í'
~Il lódák lis h~sZlláh z~,il\011 Ieszdili·
'oli ,irb11n IlaphIllók 110nIl Antalnál.

Egy ügyes rikkancsot felvesz a
GYOMAI UJSAG, AZ EST, MAGYAR
ORSzAG és PESTI NAPLÓ árusi.
tására 20 százalék Jutalék ellen6·
ben. BLEIER MANÓ Petöfl ucca
Rokkantak és hadiözvegyek elöny
ben r'szesülnek.

Szobapodnllis olli és ólakbon olkol,
mDS més;~p{)r 60(1 korolliiért Ililónként
kaphotó 110nli Antalnál.

Egy lizlethelyiség Molnár László
Horthy Miklt'!~'uti házóban II,w~mber

clsejére kiad,'"

Zsirbödön, kanna, vedel', kjú, locsoló,
reszelók és szürúk legolcsóbban be'
szerezhetők Kol1l1 Gyula bddtJgosnál
üyomo. Endrúdi-ul t 100,

Ilalvony Antalnak kél köblös viz
hirta páskum és egy l<az~1 heresz~néÍ'

Iii ,,~n eladó. Ert. Ichet il csergettyli
I)ó~komi tanyáján.

BOHN M. és TARSAI bélléscsabili
~óztégl/lgYárának hornyolI cserép
gyilrlmnnY/linak lerokalll Gyolllán
GROSZ ZOLTAN fakerelked6 va
suti telepén, Endrődön o fIlIelepen.
Elodás gyári árban kedvez6 fizetési
feltételek mellett a cég gyolllai és
endnidi irodójábon,

Dancsó Arpád férfi és nöiszab6
mahelyét a GlUck házáb61 KOloh
borbély házába helyezte át. Egy
fiut ta"ulónak felvesz.

HUGYECZ LAJOS lilk<llosll1"I,"
(iyq.IUl1. TClJlclt1 I:c. ... u ,17~ clváll t llj(l
takaréktüzhelyek és sirkeritések
1(,--'7.i1,:-él es jMillis;',I, kályhák Char-'
loUe bélelesét ,'g minden c szaknllí
\J" váB'ó l1lunkftt. Takaréktüzhelyel(,
berakott sparheltekhez ajtók, sü
tök, rámák, vaskemenceajt6k 11
k~~,,\ '7.nlib1>l<il (' legjobb Id"ilelig
:dldl1<!lldn rC::\I(lrOJl. fiJrd6szoba be
rel1dezéseket ~ldkl':l'iil..'n l.;észil,jovil
v: . .. Z...·r 'I. I(Cdls~ 1\·~h.b::t~1 dijllh..'llle:-L.:ll
~llllS:riil. ~lir"htpn Ihilt..l I\(?s'lilcll 1I11Inl.:.l;·"
,:1'1 jólóll<isl ,'c' 1111. KedvezéS fizetési
feltételek.

Butorok. Tele simu és )1jn,ör I>álüll,
,!>"dllil;, fesldl butol'Oil. (1i6. eper és
hiikkf~ Idhuzüs ebédlú ilszialalI, nlO
lkrn biil;kliJ é. hajiiiolI 'zdlck állau·
dÚtln 1".li<lároll vannilk Valay Gáhor
Illntorcriire herendezell oszt11los ipar
kl.l'én Gyomtín. I\ossllth L"jos UC,'II
~.Yl $z;1In. Ugyanott épületalöztBlos
munkéK j\oltánYl». áfOn megrendel-
llet~II:; .

GROSZ ZOLTAN fatelepein: Au
talosoknak: minden méretli gözölt
biikll. Bognároknak : mindenféle
szerszl\mflík, u. m. kől'is, szil, akác
rönkölI 40 cm, vastagsiÍgban, büllk
hasiiviÍny, sto, állandóan kaphal6, 
Egyben értesiti a ·gazdaközöns6get.
hogy vetögépek kél évi hilelre tetszés
szerinli r~ I.kkl<~n I\észpénz árban évi
7 százalék kamat mellell kZlphlllÓ.

Papp Vazul ÖCSkZlVIlS. használt bu
lor és f~mkercsllcd '\, Gyoma, Jóllai M,
<Dohl\ny) - IIcca ro7. tudatia o nagy
'rdemú közunséggel. hogy nállZl II leg,
jutllnyosahb ,jrban lehel kapni susz
ter, szobó és nüi varrógépelIel, zongo
ra, gramofon és hegedú, szecskovligó'
darálók, egy szobabeli bulor. sublót.
gyermekágy. mázsák. hinlóféderek. aj'
lóll Zlblllkok, kerliszerszlimok, függö
és asziaIilámpák legnogyobb vlilosz
lékb11n, kis kézikocsi. rugonyos vos
ágy, hév<ir jarll'ány. sporheIt, kályho.
eszlergált függönytartó, drólkerités
b,jrmilyen méretben. Az elodott Muk
értéke gabonában is fizethető. Ugyanő

vesz mindenféle ócskavasat. rezet, ól,
mol. cinket, töröli gépeke!. oosznllve
hellen rádi6kof, rongyot, csontot, su
badllrabol, és bármilyen üvegeket.
Könnyű két lovas strálkocsijlln min
dennemű kisebb luvarokot olcsó dij,
sz~blÍs mellett vállol.

Drótkeritést,
sad ronyágybetétet

tetsz6sszet'lntl méret
ben rozsdamenteadrót
b61 legjutányosabban
beszerezhetll

F. KISS GABOR
azltú·meaternél

Gyoma, Oe6k Ferenc ucca 18. IZ.

Egy szoba
esetleg butorozva azonnal kiadó
Gyomán, Kossuth Lajos ucca 703

szám alatt.

f"~.~••••M•••••••••••••'

• Ertes'ltem a közön.6· •
:: get, hogy a =
• dohányArudAnaat •
: nov. 1-téSl a Mezei hbból a =
• Deák Ferenc uccéba, a r6gi •
• PÓLUS házba helyezem át. •
I Tisztelettel: =
• özv. vitéz GAAL IGNAcZNt.••

~••&•••••••••••••••••"'
• •• 5.

S:EerkeS:E1~.~". é. ki",d.h~r1

feleHb I

WAGNER MARTON
Lapk.a d4 ~

"H U N G AR I A"
~~I\~I\YQ_dai IftfUn1~lEe1.

Egy

OZLETBE REN DEZt:tS
pult 68 állványokkal. egy vá·
a'rl aátorta éli 8 darab kl.
vágott erös nyárfa eladó
özv. szANTÓ IGNAcNtNAL
Gyoma, Oeék Ferenc utca 38.

Eradó auc~:~~~s
460 négyszögöl területü
házhely. - Tulajdonos:
Tari Bálint, Deák Ferenc
ucca 535 szám alatt

s p O RT.
GySC- Sz. v.... 1: o (O: O).

Béljnoki, biró Brüll.

A honi pálYél előnyét élvező

GySe, játékához mérten. eSélk
egy véletlen gól segitségével
tudtél legyőzni él gyenge lelje,
sitményl nyujtó Sz. Vélsas!.

Az első félidőbenGySe kezd
9 emberrel. Hullámzó mezőny·

játék é11é1kul ki. melyből egyik
CSélPélt sem tud fölénybe kerül,
nl. Közben megérkezik Szőke,

méljd jb 20 perc mulva Papp II.
s igy II CSélpllt ezután fölénybe
kerUI, de II csatársor képtelen.
él gólhelyzefek kihélsználására.

A II. félidőben Papp II. m~gy
hátrél bekk~lek, mig Elek center
lesz. A csatársor most már ve·
szélyesebb s Elek veszélyes ki,
töréseit (J sZélrvasiak néhél cSélk
durva fauittai tudják megakasz..
tani. A 23. perc végre meghoz,
za II r~gen vári s egyben az
utolsó gólt. Ugyanis egy kapu
előtti kavarodásnál a labda ép,
pen Papp I. elé esik, ki kapás,
ból remek gólt lő. A 28. perc,
bell Elrlknck van gyönyörü hely·
z~te, dc ó a lövést átenged.
Barnának. ki tiszta helyzeIből

iszon yuan erŐs lövéssel küldi
él labdtu a külső hálónak.

A utolsó negyedóra alalt a
GySe nyo(11élsaló fölénybe ke
rül. de gól esak nem esik.

kt ulólsó percekben a biró
\\éIrnál és CRY szarvIIsi játékost
k,ölcsönös f{lult miatt kiállítja.
mire nemsokára véget ér az
egész mérkőzés,

A gyomai kir. járásbiróság.
mint telekkönyvi halós~gtól.

2896/1926. tkvi szám.

Arverési hirdetmény
. kivonat.

A gyomai Á. hitv, Evong.
egyház község végrehajfalónllk
V1lI1lch Vincze cipész gyomai.
lakos végrehajtást szenvedő

eflen inditott végrehajtási ügyé
ben a telekkönyvi hatóság ll.

végrehajtási árverést 2.993,000,
K. kölfség követel<'s és járu
lékai behajtása végell agyomll!
kir. járásbiróság terülelén levő

Gyoma községben fekvő s II
gyomai 1428 sz. tkvi. beléIben
A 1 sorsz. s 1690 hrsz. szám
1llatt foglalt Valach Vincze nevén
ölló inga/lanra 35,000.000 ko
rona. azaz hamincölmillió ko
rona kikiálfási árban.

Az árverést az 1926. decem,
ber hó 11. napján d. e. 10 órll'
kor a gyomai telekkönyvi ha
tóság hivalalos helyiségében
fogják megtartani.

Az árverés alá kerülő ingat'
lanl a kikiálfási ár kélhal'llladá,
nál éllacsonyabb áron nem ad,
ható el.

Az árvcreini szándékozók
kötelesek bánaIpénzül a ki
kiáltási ár 10 százalékát
készpénzben. vagy az 1881:
LX. t.-c. 42. §-ában meghatáro
zotl árfolyammal számitotl
óVéldékképcs érfékpapirosban a
kiküldöttnél letenni, hogy a
bánaIpénznek elóleges birói
letítbe helyezéSéről kiállitolf
letéti elismervényt a kiküldöltnek
lttadni és az é.irverésí felIétele
kel aláirni.

Az aki az ingatIllOért a
kikiáltási árnál magasabb
igéretet tell, ha többel \gérni
senki sem akar. köteles nyom
ban a kikiáltási ár százaléka
szerint megállapilott bánatpénz l
az állala igért ár ugyanannyi
százalékáig kiegésziteni.

Gyoma, 1926. szeptember
20. Záhonyi sk. kir. jb. elnök,

A kiadmány hiteléül:

ELEK
kezeló.

BÁCSV ÉS TÁRSAI BANKHAZA GYOMA
(trdekközösségben a B'kélcsabal Takarékpénztlir Egyesülettel. Bék68c:aaba.)

Igazgatók: BACSY Gt:tZA, KovAcs LAJOS ftspostamester, VASS GABOR, ügyész: Dr. CHRISTIAN KALMAN

Tudomására hozza az érdeklődőknek, hogy a javuló pénzviszonyok folytán előkelő bankösszeköttetései révén
módjában van ugy rövid. mint a hosszu lejáratu váltókölcsönöket bármely összegig igen kedvezts feltételek

mellett a leggyorsabban folyósitani.
Tőkekamattörlesztéses 35 éves jelzálog kölcsönöket 8.8 %-os évi részletek mellett bármely összegig folyósit.
Betétekre, melyek felmondás nélkül bármikor kivehetők, I e g m a g a s a b b k a m a t o t f I z e t i •

Bővebb felvilágositás a BANK helyiségében a nap bármely szakában nyerhetts.



6 oldal. GYOMAI UJSÁG 1926. október 24.

Iv " · I" gyomai céa malmaiban ésy 1erménykereskedésében
mindenkor anagyl ., zönség legjob J le rnYCH'SEjbb és !egeióz<!.kel yebb kiszo]gólását
tartja köte! sség' ek. ~ Ivlielőll gabollu lerlll~sél ért ikesiti keressen fel bennünket.

BERAKTÁROZÁST D JtvlENTESEN ELfOGADUNl\..
-.A •••• ·~.,," ~~ ewPcw"\i~~""•••• o ••• 4 •• ~ 4 •• AJ -..

IGYE EM!

•• ••••

A GYOMAI
"HANGYA" SZÖVETKEZETNÉL
a legjutányosabb áron szerezhetők be:

Gép a tárunkat
ne fe!cjtle Illegtekinteni !!!

KUlföldi lópokrócok és egyéb takarók,
Amerikai traktor és gépolajok,
Porosz szén és tUzifa,
Gazdasági kö élárukból óriási választék

és olcsó árak,
ütragya (szuperfoszfát) és Porzol bár
mily mennyiségben kapható,

Konkolyozó gép használatra kiadó.

Halló I Halló!

r.' ........-.. ...-.........-...........-c.-t..-..........,

j :'Hndenn<'n~ü u-, ,-,,"t tv:.n·,-okat ;'zlé"e.. é"",..~p ,I kh·U."k..... .,1 c~'>n, '} 'Y.'l.~ ...~" p .... to..an kéu:it a I
, J A lA. i
, h.ÜNY~·r"'i·OJ'10l'.1 I'!ÜINTtZET ,

i Petni~""r 2. G Y M A Petf}íi-to"r 2. i
i.v..-., ...-.••-.••..-....... .'_IJIIIIII.~ .........~t • .-••-.....-,....-.••J

HIRDESSEN a környék legolcsóbb és legelterjedtebb
hetIlapjában a G Y O M A I U J S A G-ban.

•• ••••

....:==========_.•

"

Községek és közüzemek által a legteljesebb megelégedésre kipróbálva,
töb eze,' darab van belő használatban.

yoma k"z . g előljáró ága is t·· darabot vásárolt.

között.
END ÖDRŐL INDUL:

zmen r
ENDRŐD

HI

és
INDUL:

VI ÉKI HENGE MALOM
'8 TÁ HAz R.-T.

E

ATI8Z

buzáért minden or a legmagasabb napi· rat fizeti,
buzát bera t "rozá ra minden menn iségben dij~ •
tal nul "tvesz és buzát (ber ktározottból is) •
bármikor azonnal b C' e r" 64Nti8==============._
szép és jó lisztre II

ARPAT és TE GE IT megdarál, ilietve friss daráv I
azonnal becserél. - Váro!li buza bevásárlóh Iye:

BAcsv ÉS TARSAI ANK cégnél van.

Városi lisztelárusitóhelyen: Gyomai agy Aru -z,
Klein Vilmos .-T. Uzletében mindenfajta őrle ény
bármilyen mennyiségben a p t '
a legolcsóbb napiáron •

tó
GYOMA

GYOMARÓ

hajnal 4 óra 30 perc hajnal 5 óra - perc
hajnal 5 óra 30 perc hajnal 6 óra - perc
hajnal 6 óra 30 perc délcléStt 8 óra - perc
délelőtt 9 óra - perc délelött 9 óra 20 perc
délel6tt 10 óra - perc' délelőtt 10 óra 30 pe-rc
délután 1 óra - perc délután 1 óra 20 perc
délután 2 óra 20 perc délután 3 óra - perc
délután 6 óra - perc délután _ 6 ór _ 20 perc
délután 7 óra 15 perc este 1 óra 40 perc

FELTÉTELES MEGALL6HELYEK: GYOMAN, Kossuth L. u. gróf Tisza
István u. sarok, Piac-tér rendes megálló, Artézi-kut, Hangya főüzlet,

Vág6hid, Ivényi malom. - ENORÖOŐN: Napkeleti vendéglll, Kórház,
Kondorosi-ut, Piac-tér. - KUlön menetekre aut6, a solförnél rendelhető.

Menet'eg nappal 1 pen Ö, éjjel 1.50 pengő, csomagjegy 50 fillér.

Aléniiikkal aléhuzott menetek hivatalos és állandóan fenntartott me
netek, mig az ala nem.huzott menetek az AUTÓBUSZ VALLALAT'áltul

ideiglenesen fenntartott menetek.

Október 4-től az autóbusz csak a táblák al meg
je]öH rendes és feltételes megálló helyeken fog megállani,
kéretik a nagyérdemű közönség ehez alkalmazkodni.
~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~ ......~~~~~~~~~

•••••••••••••••••••••••••••••••••: "•:
i::: Gyá . egyedárusitás G- Y O'M Á N : i
! B E R KO V I C S A D O L F vas- és fűszer~<ereskedésében,hol mindenféle :
• vas- és szerSz áruk, t· zhelyek, sz -nf"lés s folytonégö kályhák
: I'·nyös árban kaph t 'k. :

• •.............................. . .
NyomaIott a "HUNGÁRIA" könyvnyomdai műintézelben Gyomán. 222 - 1926.
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* POLITIKAI-, TÁRSADALMI- ÉS KÖZGAZDASÁGI HETILAP *
-' Szerkesztllség és kiadóhivatal

"H U N G A R l AU könyvnyomda
G y o m a, Pettífl·tér 2.

Előfizetésiár negyedévre helyben 10.000 K.
Előfizetési ár negyedévre vidékre 12.500 K.

Megjelenik mindan vasárnap reggel.

Feleléls szerkesztö :

WAGNER MARTON
a kiadóhivatal vezetöje.

A lap szellemi és anyagi részét lIIet15
minden megkeresés

"H U N G AR I A" könyvnyomda
eimére kUldendő.

Lapzárta P É N T E K. déli 12 óra.

~ "'-.... ..-- ,

Dr. Horváth Mihály egyetemi tanár
előadása Gyomán.

Társadalmi
békét.

Régóta hangoztatott fel
fogásunkat vallja a Ház
nemrégiben megválasztott
elnökeis,aki messzehangzó
szavával Kecskeméten a
társadalmi békét hirdette.
Jó időben hangzottak el
ezek a szavak, mert sajnos
több oldalt'ól tapasztaljuk
azt az eléggé el nem itél
hető magatartást. amelyik
egy kicsinyesebb cél ér
dekében sokszor személyi
Imltuszért, de gyakran párt
politikai érdekek szempont
jából egymásnak ugrasz
tani igyekeznek magyart
él magyarral. A társadalmi
bi?ke alapja II társadalmi
rendnek. <Jme1y nélkül nem
beszélhe1 ünk előrehaladás

'ról komoly nlunkáról s
ne III n:rnélhetjij k. hogy
bjrmely nemzet is Id\ábal
hat sorscsapásos l1opjaiból.

A politikai elgondolás
IlLIk alapveW i<érdése, hogy
ile al<adji.ll1ilk közöttünk
olyan egyének. aldk vég
c~ljuknak félrtják él társa
dalmi o,')ztályok megbon
t/lsát.

Ezt il politikát csak il

r~yiilölet hirdetheti, amely
szzllem nem tekinthet6 ke
ré 3ztyénne!c, de nem lehet
il'éíllycdve semmilyen de
mokrata, vagy radikális
p,irtnat,.

Bármennyire fujják is
eg'yesek él gyiilölet harso
míjé.Íf, a társadulmi rendün
]< t megbontani törekvő

"'zAndélwt nem fogja kö
vetni higgéldtságot, megér
tést kivánó és éJ szeretet
szelleméért sóvárgó tár-

sadalmunk.
A nemzet nagy életkér

dései ma él problémák s
mi ezeket sokkal előbbre

valónak tartjuk, mint a

I-lorv1.Ílh Mihály dr. egyetemi
rk. lanár a budapesti Uj Szent
János kórház főorvosa, ortho
ped sehész október 30-án igen
érdekes és lanulságos előadást

tllrlolt D gyermekkori tesli el·
ferdlilésáról. Az Apolló mozi
helyiség~ egészen megleli il
negyed 5 kor megkezdett elő·

adásrel. A professzor kifejtette.
hogy eme torzító és csunya be
tegségek ellen nilgyon is erede
ményesen lehet védekezni gy
részt gyógyító djárásokkill, cle
különösl.:n, - illlIi sokkill egy
szerübb, olcsóbb <':s háládDfo
Sub!!, -: a baj megelőz':s<.:vel.

100 nY()ll1orék gyermck közül
ug'Y<Jllis 80'dt sőf 90 - 98~al si·
kerül I11cGl1lenlelli, hil id~jébcn

[orduiuilk orvoshoz, elln i nem·
zelvJde:mi és,'á!léllános cgJsz·
ségüJyi ~zcl11ll()l1llJcjl relldkil'lil
fontos.

Kiiliini_is": l l eJZ élng'olkór ó,
gli!lll)k(,r okozlil h;;:;li ,:Ikl'lliilé
sel<r~ krl ki r 's;delescn. 1~(,IIlLl

t,)lo!1 szavaidtil] .:::; igcn IDllui
SÚIJIjS film felvé!..:1 I\k<=l. hogy
mily kMüs hatással iud lenni a
g '.:rmck [ejlócló csonlrendsze
rére a helyi 'I 'Il ncv~ lési mód,
a rossz III illkalll1azoll karoll hor
dozós, m: iskoliIbéln ~s egyes

[oglalkozéÍs0kllúl c1hélIlY(l~'()1l

teslldrtéÍs és hogy milyen egy·
szeriien lehel diene védd< 'zlIi
helyes, <':szszerü nl'velt~sscl. lil
nilósséll, leszoklaliÍssill.

Az lúadó ke!lellJ-:s lágy be
széde v" IÓS:'l.,'IJS c\r,ílllai ilkkord
dó cr0siUik, amikor felhivta él
llJilgya.- élny,ík figyeImét a li:>z
lélS1Í>!I'd: "An ,,;lk. llJilgYJI' aSZ
sZ<.lnyok, vclckec\jGlck egymós
sal él tiszfcJ,,<',glJan I" Akkor ne
Mny év.:n beilii nem le z kde
et lelll~ló il gümókorosok kis

kicsinyes pártszemponto
kat s azokat a rosszindu
latu, avagy téllán meggon
dolatlan cselekményeket,
amely békétlenséget szit.

és nagy tetemeivel. .. A máso
dik figyelmeztetés: "Mind<=n
anya évenie legalább egyszer,
a születése napján vizsgálja
Illeg aiapesiIn il gyermekét és
ha v1llami kis 1lránytal1lnságol
lát il tcstén, vigye azonnuI 01'

voshoz." Akkor nem lálni aZ
utcán élnnyi sánlikáló, Illankón
járó, görbe, pupos, beesefI é1r
CU. sápéldl gyermeket, hanem
piros-pozsgás é1reu ép testü
eg' z ég • nevető kis embe·
reket s mind ez oly egyszerü,
oly kézenfekvő s minlkn anya
tartozik vele aSajót lllaga és
~n'erllll'ke érdekében.

Az l:lúaclcís valóban nag\ v.í
rosi szinl'onalu voll lis él kc
zöns':p,' kg-IHlgyobb siljnálko
Úl:(] mellett a teljes siker je,
g-yében folyi ll'. Bár minclen hl)

nupb1ll1 lenne egy iiycn lanul
Scíg-llS, ~L'lI'Jkoztal(} és önZlZI
len hazdl'iiJ::, célt szolgák) e16
é1dáshnz szerencséje CJyonlil
kÜzÜn~'J~l·nck.

Vég'klcnül hálasak vélgyunk
O rnélfóságának az«irt él figyele
Illért, !lOgy k ';zs<'?gi'lIlkd is fel
velte programmjáha <':s Islen
i1ldiÍsál kérilik lllunkájéÍr<l.

lianl2lll eg'y szomoru knyt
le kell szi',geznünk: hiábll néz
tük a jlll<horok közöli él hely,
beli iulclligcncia képviselőit,

egy-kéi cSillád kivélelévcl csal,
ipélros-kercskedó. földmives és
egyszerlibb néposzlály volf lál·
llillú. Peclil! épen () rájok lefl
volna nagy szükség. hogy 10
váhb adjá:< ilZ előildáson meg
szivlelf láloflakilt és hillloltakat.

Hálás köszönel Leimdörfer
Zolfiinn,'. llrasszollynak. Nyisz
tor Pékr, Nónay Ferenc urak,
nak a sziv"s kü~r 'llIűköclésü

kért. hogy az estét még szeb,
bé, emlékezelesebbé leflék.

D-R.

SerkédbJné
Jakab Mária sirkő

avatási ünnepélye.

Levélhullaló. langyos őszi

vasárnap délután. Fátyolos fel
hők mögül ki-klbukkilnó nap'
sugár, mell' meleg lehelettel
csókolgéllta végig a Kossuth
LlljOS utca betonján hosszu
sorban f1pegő apróságot, kik
átsze Ilel1lülve, büszke öntudal,
téli cipellék kis kllrjukon 1l
virág bokrétákat. hogy meg'
tanulják II finom lelkek finom
megnyilatkozásait: szeretetle!
aclózni II szeretetért. Mialafl
szótliln rendben sorakoztak a
sir körül. a közönség is egyre
sűrűbb tömegben verődöttössze

tömöfl rajokban. példás. ünne
pélyes csendben lepve el il
gyönyörüen feldiszitett sir
környékéL Olt volt Gyoma
község szűkebb, de lelkiekhen
annál gazdagabb intelligenciájil,
a régi jó barátok és tiszt,
viselők, a községi iskolil
sz.:k f\ÍrCi és nőlagjai. ilZ iu.
hitközség küldöttsége sZéIlélgOS
koszoruval. ott volf a lanifói
kar felekezeti különbség nélküL
Az ünnepélyI jelenléláel meg
tiszlelte Gyuláról Kóródy Fe
rencz ny. lanl'elügyeló is.

liajdu Blila igazgató vezetése
alaIf, a gyollllli dalosok egye
sülelének szépen összetanult
B'yászéneklivel kezdődötl az
linneps~g. Majd M.!inyiné ()vó·
n<; milgyarázlil meg aprósá'
l?ainak néhány l1leghillú ~züban

az linm:pély jelenfl)::;(Ígét. mire
egy cöpp kis leány versben
mondott köszöneleI a jó "Mari
néni" -nek. f<özben körül be lü l
negyven óvodás gyermek lelfe
le a si ITa virág-bokrétáját, [zek
ulán köveikezI21f Rl!pás Pbl is
kolaszéki elnök közvetlen, me'
leg hélngLl beszéde, mely ter
mészetesség~vel. i; zinte ér·
zéseivel a hangulatol mlig bellI
s6bbé varázsolta. Még egy
nagyon bánilfos szép gyász
ének következett, melyek után
az iskola_úki elnök köszönetet
mondott M.!inyiné Prigl Olg'ánélk,
11 sírkő fc::lállilásil és az ünne'
pély rendezése kÖzlil kifejlelf
fáradozásail!rl. kösziinelcl él
nemeslelkű ilclakozóknéll\, a
dalos egyesUlel télgjainak és il
kegyelelfel ünneplő nagykö'
zönségnek, sziilóknek és jó'
bllráloknill\.
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-Részlet a szerz6nek "Ezred AtyJ." cimú verses elbeszéléséból. mely
legközelebb sajtó alá kerül.

Október vége volt ...
Október vége volt, őszi rózsák nyiltak,
Özöne zudult ránk megmérgezett nyilnak
A nap is beborult, elsötétült tőle,

- Magyarok Istene - ugyan... mire dől-e?

És dőlt, rogyott, repedt, ész, sziv romlott, bomlott,
Nagy-Magyarországon minden összeomlott .. !
És odatemetett hosszu ezerévet,
Erkölcsöt, nemzetet, vallást. emberéltet.

S azt a Nagyéletet. Akaratot, Erőt,

Ezredének Atyját. a Bátort, a Merőt:

- Mint oltalmatadó tölgyet a zivatar
Űt teri tette le elsőnek a vihar .. !

Harcztéri katonák özönlöttek vissza,
Nagyrészük a mételyt csakugy szopja issza;
Hazajöttek... hazél... De nincs Haza itt mán:
Minden összeomlott... hol vagy... Tisza István?!

Koboz.

~ .• •

áldozatos éljándékok érté·
keit.

A vacsora igen ízletes
volt s utánna pedig élZ ifju'
ság szórakoztató tánc kö*
zött töltötte a vacsora után
elkövetkezett idöt.

Nyefvbui órán.
Tanító: No Pisla, hogy van

"ettem" igének a jelen ideje?
Tanuló: (gondolkodás után)

Éhes vagyok.

•••• uu ....

Se ha elflondoljuk, hogy él
sport ápolásánélk célja az
ifjuságnök,a nemzet jövendó
reménységének erős testben
ép lélekkel Vél ló nevelése,
ugy értékelni tudjuk magyar
nemzeti szempontból is ez

A Jó 1'(1(.
Tanár: Valld meg, ki csinál-

ta neked ezt a feladatol ?
Diák: Az ~desapám.

Tanár: Az egészeI ?
Diák: Nem; én is segilettem

nekI.

Gyomai Sport Club
vacsorája.

A Gyomai SC igen jól
sikerUlt s mindvégig
emelkedett hangulatban le·
folyt vacsorát rendezett élZ
elmult vélsárnélp élZ Uri'
Kaszinó termeiben, Ez ösz*
szejövetelen szép számbön
jelentek meg él GySe télgjai,
valélmint él sport iránt ér*
deklódó közönség. Vacsora
aléltt Méldélras Gyula élZ
egyesület elnöke köszön·
tötte mint házigélZdll élZ
egybegyült közönséget szép
és kedves beszéd keretében
s utánnél brassói Greising
József telekkönyvvezetó vi*
szonoztél él köszöntést él
vendégek részéról. méljd
Kner Izidor és Szóke Ferenc
emelték él vaCSOrél szinvo·
nalát és hélngulatát a tölük
megszokott előéldások ked
vességivel.

Mindezek felett ki kell
azonban emelnünk azon
nemes áldozélt készséget,
melyből kifolyólag Kner
Izidor 5 millió, Grosz Zoltán
egy millió és Greising Jó·
zsef fél millió koronát élján·
Iottak fel egyfelől a sport·
pálya épitésére, másfelől

sport eszközök beszerzé'
sére.

"NyOSZII gyUlés
Gyomán.

A 1. évi okt. 24-re összehi·
volt gyülésen. d "Nyugdijdsok
Országos Egyesület"-ének gyo
mai oszlálya nem alakulhatolt
meg, mivel az ahhoz szükséges
100 tagot összehozni nem le·
hetelt, főleg azért, meri uZ esős

idő miall az endrődiek kevesen
jöttek ál.

A gyűlésen a vezetőség ugy
határozolt, hogy ha d meg·
alllkuláshoz szükséges tagszám
meg' is lesz, ujabb gyűlés

összehivását mellőzi, e helyeit
a vezetőség a magd kebelében
mondja ki a megaldkulást, mi·

ről a 'tagok a "Gyomai Ujság"
utján lesznek érlesitve. S hogy

dzulán is fölösleges gyülésekre
való hivásokkal ne kelljen a

tagokat zavarni, minden ez

ügyben szükséges értesités e

lap hasiibjain lesz közzétéve,

mihez a szerkesztőség kegyes

volt hozzájárulni.

Örömmel tucldtí~k, hogy

azóta d szükséges 100 tag 

sől azon felül is - már meg

van s igya közeli napokban

kimondjuk a gyomai osztály

megalakulását.

Ezután is kérjük a még be

nem lépett nyugdijasok cSdtla·

kozását s a már belépelt tagok

lelkes támogatását.

A Vezetőség.

TÁRCA
A Helvétzlal Vallástételt
tartó Gyomai Ekklézsla

Históriája.
K'szlllt 1834 -1837 ••ztend6kben.

Irta: OAVIOHAzy SAMUEL
gyomai ret. lelkipásztor.

abékés-bánáti egyházmegyea!Sessora.

(Az ez Ideig nyomatásban sehol
meg nem jeleni értékes kéziral
els6 kiadása.) (6)-

14. §. Csizmadiák legtöb·
ben, azután Kovátsok, Kerék·
gyárlók, Szabók kevesebben,
rokkások, Molnárok, Átsok.
Kalapos, festó, Lakatosok is
vagynak. Van egy Vasáros és
3 görög bóll is, a Mesler
emberek nagy része nyáron
takar is.

15. §. SzarnIs marha van
míntegy 3300, juh 10,000, ser·
lés 2000. Ló 1500. Barom Ol"
vos nintsen. Tenyész!enek Lu*
dal, rutzát,tyukot, pujkál.Vadaik,
nyuJ. farkas-széna szalma a
jószágok eledele.

II. RÉSZ.
1. §. Mikor állott légyen fel

Gyománn a Reformáta Ekklé·

zsia, nem ludni bizonyosann,
mert ról1d ninisen semmi hile·
les Irás. Hogy jókor, hihelően

hozht'llni ki ezenn egy régi
Profoco!lumunkban tálálható itt
vóll Predikálor állal fel jegyzeIt
sorokból: wezen földnek az el·
lenség tudniillik Török és Tatár
által lett el puszfiltatása miall
lakosi el széljedvén ismét
kezdették meg ülni ezen lakó
heljef 1717-ik esztendőbeMind
Szenl Havának 8·ik llapiánn"
Ez időtől fogva ebben n dZ
Ekklésiábann az Urn"k oJlára
körül szolgállanak ezek d Lelki
pásztorok (de honnan jöllek
Ide s hová mentek s meddig·
szolgállak Itt? nem tudatik,
ezekről tudniillik Tiszteletes
Diószegi András. a ki 1634-ben
a szatmári zsinaton rendeltetett
ide, Pdti Miklós, Szőllősi IsI
hán, Berhlddi János, Zágonyi
Mártonról (erről annyit tudni,
hogy az Erdő hátonn neveze·
lesenn Ágyánn is vóll és olly
nagy Mechanicus vólt, hogy Fa
Tornyot ls épitett, melly ma is
Sarkad Kereszturon áll). Ekkor
következik a leg első meglévő

Protocullumunknak szep és

gondos íróia Hajdu János ki is
iti szolgált 1741-fól 1748·ig 13
jun.·Óltsai Gál András 1748
1773·ig. Marjalaki Dániel (ez
maga 1773 - 1802·ig s itI hólt
meg de már magánosságbann.
Erre interim leli. Kolláth Mihály
1804·től 1818-ig 14 eszl~ndeig.

jött a Vésztői Ekklésiából, hol
igen kedves pap vala, ill Gyo
mánn idóvel Traclus Jegyzője

leve IS ment H Mező Vásárheljre
1-ső Papnak leg inkább dzért
meri elébbeni Halgatói Pm'oc·
hiális rossz háza heJjet! ujjat
nem épiteffek s talán még in·
kább az ujj Templom epillelé
séról szólló Számadásokból
reá 'háramloff kedvetlenségek
miall. Heljébe rendeltetett a
Tractus által 1818-ban a Dobozi
HeUy osztó Gyülésenn Deb
reczeni Collegiumi vólt Senior,
az ekkor Güttingai s Ultra·
jeciuml akademiákról Harmadfél
Esztendei távolléte utánn meg
jött Dávidházi Bekes Dániel,
az Ágyai Predikátor s Trac·
tualis Assessor Dávidházy Be
kes János leg öregebb
fija, ki másik esztendőbenn,

rendes Predikátornak Halgdtói

által meg mal'asztalolt s abba
a Tractus által meg el'őssilelet!

és az ólla, mind e mai napig
(1837 EszI. 1'ső juli) it! szol·
gál. Elóllem szolgált T. Kol.
16th Mihály Ul'as EamiJiával.
vólt ugyan Szel'entsém esmerni
de azed sokat ő rólla is, az
elólle vóllakról pedig semmit,
nem írhalok. O kicsiny, nem
Inondhatni hogy közép termetü
v.ólt, erőss relsegős Szavu,
Idnult s világtól el nem ma
radi ember vólt. Felesége,
Szép, Szelid Asszony, egy
Leánya Mál'ia,·leff idővel

Hdlasi Professor Pordány já.

nos most fülöp Szállási Pl'e·

dikátor felesége-s Lajos egy·
gyellen egy Fija,-a Szerensél

len, ki a Debreczeni Coliegi.

umbdnn még kis deák korában n

meg háborodottnak mondatoll,

Szeghalmi Praeceptor s most

már IItebei Rector, cdes Any·

nyál magánál tartja de éppen

nem kényelmesen szegénysé·

gök miatt,

(folyt. köv.)



1926. november 7, GYOMAI UJSÁG 3 oldal.

Magyar papok.
1919. május.
Az oláh király KoiozsvárrCl

I<.~ ·ziil!.
Az (.,;czes q~'yházök fejeit a

prdl!klurára (flJj:;j)iini hivalCll1
ba) citállálc KCltOIlCli paranccsal.
Menni keileit.

Ponilin oláh prefekfus nHZR'
kérdezk lólük, h~1jJalld6k-e ClZ
eg'yhözClI< vezetcJi él király fÜl
r)"adlCltásnál nWf.l·jelenni.

Nl1g-y Károly ref. püspö\(, (a
ki n0hány nappal ozeJ0tJ csak
nd!tr'n 'hoacn IUlila kél kis le·
i:ÍnykájM öz oláh csendórség
keáből ki,,:whadilani, Inert pór
Idban s0ttillak) ezl mon ella : "Az

rdélyi magym rd. r<gyhdL f·>
ic azt nem leheli meg".

Hirschfcld róm. kath. pl~bál

nos (akinek már helek óla min·
c1'!I1IlClp kellell ill. )1;lh csendőr

ségen ielen/kezni) ig-y vál<Jszolf:
"Engem csak erőszakkal lehet
ClITa k~nyszerikni".

A többi egyhLizf0k ezt helyc
cIfék.

A prefeklus dühében bl'lnlc r

léssci kezdcfl fenyegdózni.
I'~'renc József, az unitáriusok

ősz püspöke Clzért bátran igy
:<z<"lll: "A szcnveJc'sek nem iSI
meretlenek előlliink, ezl is el-

-tenvedjük".
Mikor cl lutheránus popnak

megjegyezte a prefektus, hOR"Y
neki, mint szélSznClk, kütelessél
ge megjehmni, \-(irschknopf, a
lutheránus lelkész, csak ennyit
jC~'7cH meg: "Szuronyos kél;
fonák klÚiili \I1IÖgil!ll.'lwk".

A prl'fcklus erre nem igea
:::II'<1I"i,lo3all boesólullél '21 cl I1lCl'
l~\'or p(l!1olwl.

~Ii!;,)j" <J7. f\ktll ki",il\, e~(lk él
~.,jl""~! kcleli cs g',jrög knlholi
ku:, I'JPoktll 10)11,1 cl r glldIJI,is
11'1. llleí!kérC!e,~le, hog'{ Kolo7~
"(j'",JII CSilk ~iir. kt:!. ~S gÜl'.

k.JIIi. \'ull~I:U lllko:. iÍ r v<Jn-c?
A. feleletcl senki sem lueJja ró.

Lelk 'tkn ke;:;"k ismél bele
ilkdrják dobni a vallási villon;
. ',1" i"lszk "1 <J magyar tál'sada
il mb,l.

C/ ·~rt iulolI cszembe cz az 4
1« ,Iozsvdri P<Jp.

~\% oláh csendÓrs":g kémKcl
dó,.: miall (?gym~l-sJIérinlkcz
ni S'm fud,") iH papnak mi ad,
f,l snliitbcJ oZ egyönkJU fele
Idet ?

lv1i.'1l~·ym papok volt<1l<.
Iródeák,

- - - Tcuék iH levAgni. - - -

Hirdetési szelv' ny.

1vlindcn elúIil.c!<j"l, és oll'usónk
,ll,; 1u ily szell' nyi szol <illal be,

li)l"I<ln,,1 I,üzi"dhel "gy

publikációs hirdetést.

TÖRTÉNETI ADOMAK.

Falusi uri muri.

VClgy negyven eszteneJeje na
gyobb szintársulatüt vdell ádáz
sorsCl Gyolllára: meg' is szen
vcelték; holiig sem I"ekilik.

gy müvészetkedv"lő l'lkos·
lárs IIlegszán!Cl őke! és kérdezi
<lZ igazgalól:

- rldnYéln vannélk Összl.'sQn,
direktor urClm?

- CClkk-pkClkosluJ hllrminc, ,
kilenc~n.

- HolilClp es/ére legyen SlC

rellc'sém egy kis krulnpli-soirére
ll1indah..inYCln.

- Oli leszlink uram!
Meg' is mentek. Avendéglilló

IIti/kn ember voll, IIlClga is ven
déglőbell kosziutI. A nyiiolI ve
réllltlán cr [Hirom összetoll asz
télit kölcsönkért hosszu Clbrosz
terilclte v~gig: rCljtö ug'yancsak
kölc<:;;inbcn lévő teritékekkel.

Az udvar közepén, üstházban
halall1las rézüslben rotyngotJ
két vék cl "magyCll' kincs", zét·
vágvCl, héjában, sósan, kömény
mClgg'ClI: zsid6sun.

Ehhez Cllkalmozknclfak a vcn
dégek és biz el i.' fogyol! él
pompás jó eledel 1I101só fCllalig·.

Fogyolt rá a helyi vin-
kó vigan és IClssankint kiCllélkull
cl n':zel, hogy biz ~'Z lukullusi
vacsorél volt.

liosszabb szünel után ölom
beli mcse-menet VOllul l fel.

Kiss Bállnt vollrektorunk
derék h<Ízvezelője vállalta a
gCll"con szolllszéd vendégeinek
elláthatását 's csinos fehérruhás
liz lányke:t szép sorrendboln,
egy-eg·y tepsivel kezében, vo'
null fel, lllelvben négy-négy lYuk.
egészben megsütve süsliirgött
zsirj<íbélll és Clzonkepp rakták a
vendligek elé: inyingerlő illéIrICll
kinállCltván magukat a néhCli
szárnyasok.

l((jv 'ssy Uus:d kol.,': LJ kerüli
II kolüzsvúri szinházlio:~és még
késLibb a Nemzcfihcz, Vighez.
Történefünk iele;lill Gvomán
k médiázoll. A ball la fl:"jc r"c
r,'ney b·ksi. apaszill .':>2'. voll.
f:z Uli az é1~zralfún. m,:lklk
jobbról-bCliról cl ki sé~!'e é~
l<övess)' hifveslársu.

Az eltlor;Ífói jeleneire feJ hOI"
kCln Fereney lis p<Jlhélil<us Iwn·
gon c1eklamáljCl:

- Atyám Én jó Jslenel1l!
Egyszer IClkholtam volna igazán
l< -dvel)lre villólog' jól az élct
ben! E ugy tele zahálfam ma
gamat a blicli" s. rongy krumplil
val, hOllY eg'y féllClt se fér több
belém! Galád embersors !

Aztán szép komó/osan neki
fekUclt és elfogyaszjnfta él ráC'-c'i
lyukot, ulolsó hClrapüsig. Kis
pihentetö ulán oelCls;o:ól a fele~

Séllr.: hez:
Szivem I A legjobb falalol

meghagyod?
S álvelte az cJfoR"yaszfásM.

- Majd ugyanigy eselrkedv~n

él Kövessyné tányérján marCl~

dottal.
A szinlaposzió, laliszlák,

m fJ miegycbcl( pedi~r eg'yre és
sZClkaeJ1!11anlll hordják cl csapra
vert négyakós h< rdöh01 a po
eosi neeJü!.

S c szerint hál,l'oll eg\,r" 11la r

gCl.-abbra él derüs jókedv.

Megindultak clZ experimentál
lások, dClI és szavClIatok : mind
a jóerköles leghatárvOIlCllán.
Eg'y kis lépé. sej a grünic eláll
ht"ikö!vén Illeg.

OdClint ll1érgesen h.üves;;y;
hez szivéll<?k z::;andárjd. I)c biz
Kövessy nlo!mel ini ViSSZd. - Ez
Illeg'isméllödöfl párszor s <I I. lil n
rcl611011 élI. asszony és a lehető

IcgudvariasClbban, szilile lulfil
1101Ilélll 1IClilszól:

- Gyuszi! Kisérjen hdZil.
Kövessy tudhCllla, hogy hitl

vestársllnál ez cl suppel"iéllivusz,
szó nelkUl kClronfogtCl és alig
köszöllve 011 hCl!tylák él vigsá
gos tilrsCl:>1ig' l.

A hiJzig<lZdö IllCljdnem a kis
kapuig kisérle őkel, de biz az·
Ján scm llIent be, moll'I a kapun
kivid nagy jehwet köveikczefi,
Illil bizony sunyin végighCllI1
gi.'llofL

- Te vén szalyor ! Te vén
boszorkány I Az egész kOI11
pánia, köztük fiatal lányok is,
nllgyszerücn szórClkoznol<, viI
lIadnak és pont nekeel kdl ün
nepronfónaK lenned?! Eddig
Illég minelen l11ulatságomat e/I
rontolIacI ! Te .... ! Te. , .. !

- Kis~rjen hClzCl I Aztán 16
Jem visszajöhet.

- Kisérjen ö rossz nyavaj.t!1
Inalj! Meri rögtön kormányoz
hiltó replilögéppé nevezlek ki
és otthon éri taIpadCl! cl fölel!!

E;o:! az Clsszony nem várlCl be.
Nekilódl:lt haz~fde. Kövessy
pedig ptir pillanClt mulvél vig
operell-iÍriát fütyörész ve Jött
visszél és stellungba vágván ma·
gát cl tomác legfelsó lépcsőjén,

gyönyörün szavalta:
- Nincsen a világon több

olYCln derék asszony, mint az
én feleségem! Azt mondta, hogy
eredj viso.,zCl GyuszI: hClza tClI
lálok én lllClgélm is.

Kner.

Lakást kiadók
figyelmébe.

A Gyomai Ujság c rova·
ttdJllll kü;:ölni fogja (1 kiadó
lakások tulajdonosainak

nevét, valamint a lakást
keresökéI is.

E rO'v::ltb:m It8zzétett hirde
U,.ek teljesen cfijmentesek,

ingven klSzlSlJűk ",,-okat.

K 'rjül< J<,:hát lapunk olvasó
közöns~gét, h gy ez irányu

hirdetéscikef él kiadóhivata·
lunkb[] iult[ltlli slÍ\'cslccd
jenek.

Haszonbérbeadó :

li,l~ZOllbérlJ~ Idild6 kulönbeiáriltu
sznballwnyhiis laklÍs. gyermektelen
hlÍ7.ilSl.JlÍrnill<. Meglel(jnfheló I-(OSSI1I11
Lajos utca i4~\ hsz. alaft.

Egy butorowll ~(lba egy vagy két
fiiltalembemek a város belterUletén
azonnal kiadó. Cim lapu Ilk kiadó
hivatalóhnn l11egludhill<S.

Két szobás kamrás l<tkásérl magos
bért fizelele cim " ki/lduhivlIllllban.

Egy butorOloll SZOjM kvnyhaval
" I'üll n JI'. 1-1'<' kiilUó. Erlel,e:wi lehel
Cs.moi cul;rá :ndl 110rlh)' IvliklóSrll1
12~ SZ "III.

(Iyomlln Kossuth Lajos ucca 70;5
szón, []1.~t1 egy bllllwozoll szobo ozon,
n'11 ki~dó eseIleg butor nélkül is.

!,ovóes Jánosna I 2 lakás 2 szobás
padlós november l·re kiadó, értekezni
lehel II IrMikban. ullyonoll eg\" üzlet
helyisée- is l,jad6.

Haszonb~rbevevö:

Lechni/zky Lajos Gyoma, Endrődi

ul 1099 egy szoba. konyha és speizos
lakiJst I(eres nov. l-i b~köllözésre.

liJrllldli Zsigmond Selyem-ucca 409
sz. egy szobás lakást keres :esetlell
11Ikarilás<!rl is) nov. l-i beköllözésre.

H IR E K
Istentiszteletek. A reform.

lemplolllball nov. 7-én d. e. 9
arClkor prédikál Harsányi Dd] ref.
esperes. Az ágostai evanl

gélilUls lemplombélll délelőtt

9 órakor IllClg-YClr nyelvíi Islenil

tiszleletet tart, Feiler Ernő

lelkész. A róm. kCllh. templom
b1111 regg.~19 órakor istentisztelet
evangélium mögYClrázatli.'lJ,
tClrtjCl Cs<?rnay Géza plebános.
D. ll. D. órakor lylániCl.

Személyi hir. Dr. Zeóke
Antal nelllzelgyUlési képviselő

e héten csütörtökön esle Gyo
mára érkezett, hogy részt ve
gyen TáPéII' Károly felüg'yelCt
névnapi családi Unnepén, pénl

teken pedig az endrődi Imre
nClpi bucsu alkClllllából töllötte
idej..?t endrődi választói körél
ben.

Halálozás. Becker Henrik
gazdasági intéző felesége ok
tóber hó 31 l én rövid szenve'
dés után meghall. Temetése
nagy részvét mellett folyi le h'zt
fön l"Iélulán.

Halálozás. Dr. KClta József
hirlélpiró r. hó 4 l én, hosszlIs be
t~g~skedés ulán Gyomán meg
halt. Közkedvelt humoros elbe
széllisei, költeményei mindnyá;
junk előtt ismerelesek, emléke
ezekben él'ni fog. Temetése
szomhélton délután lesz.

Gyomai vásár. A legkö7.\?;
lebbi g'yomCli vasár november
12, 13 és 14-én lesz meglerI
VéI. Mindenféle állél! felhajlhClIó.

Dl'. Kis Lászl6 Rlszolgabil
1'6 elötéptetése. Dr Kis LáSZl
ló volt gyollllli jelenleg orOs
házi fószolgClbirót cl törvény
hClló;,ági bizottság tekintettel
arri'l, hogy cl VIII. fizetésioszl
látyban 5 évet és a VII. fizC'tési
oszlálybCl 4 évet töltetl el, igy
a rendeletben elóirt fellélelekkel
megfelelt cl Vr. fizetésioszlály
3 fokoZCllánélk B.) csoporfjából
u. e. fizetésioszfály A.) csoport
jába el6léplette.

Féláru vasutí menetjegy,
kClphafó a budapesti nemzetközi
baromfi kiállitás megtl2kinlésér ,
A. GyomCli Ujság szerkeszfósé
ge meg'szerzi az utClzásl"Cl jOl
!sositó kedvezményes iClgazol1
ványl mindazoknClk, Clkik f. hó
14,éig eLen igénylik el, cl szer
keszlóségnek bejelentik.
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Tanoncbejelentés. Az ipa
ro oknilk Silját fiával zemb n
lIgy il munkil viszony, mini il
1ll1lnkásbiztcl'Íló pénztórbu való
beklenf':s tekinletében USl"Yiln
azun kölel zefls0g~ vun. milli
bármely más mUl1kiÍs,h'a; L '111

bens<lnnak elmnlaszldSil ugyan
olyan hllfrányokkül és követ,
kczlllényekkel. j<\r minlha ide
gel1 IllUnktJsiÍI ncm jelentette
volna b~ az ~l<')irt mc·)c\on. Az
ipi.wosnak fe h<\! tanoncu\ z r,
zódldett nél is be kdl jelenk'ni
a munk;lsbizlositó pénzltírbü.
(8666/19~o).

Öngyilkosság. Ismét SZilPO

rodott azoknak 11 szjmu. akik
- sajnos - sajlit kC: 7 ükkel vet
nek végei élei üknek. A lllult
sznmbulon reg'gel ismeretlen
\,kból f<zldkas7.toita mag<\! 1\0
viÍcs JÚLsd helybeli l i\7.kcdvelf
knc"kcd<'ín~k hilsunncviI fiil.
Tc'melóe vusárn"p délutéÍll v It
nagv részvé I Illellcll.

Sirius enyhe, szép időt

jósol. NOl'ember 6-1 O: Nedves
ködös, esos idó, egyébk '11t
különösen a miÍsodik r': 'zben
kellem ·S. 1I-I fi: :'), 'p, meleg.

16 -20: Rosszabodás, hó~üly«

cl~s, nagyobbiÍri'l l.éI. Hl1Vi17ÓS.
21 - c,,::,: Hidq,tg·1. viharral és
erős csupadákai kezdödik.
Utóbb javulós hóemelkcc!li', el.
'26-50: Bi'wllytalan idó, e ó
~s szél,

Apaáttat vizsgálat. A jár',
si fö,LOlge1biró ur az apaállat
vizsgillalot nov. 16. d. e 10
tir~ljr,ra !üzle ld a k';LSt:lli bi~

ku JI oln:i1. MitHkn CH' 's biktl
Ulitll ·1 P., kUli u ,In I.~O P. a
I'iz:, 'ólCll ,l1k.11111:II'ClI b.:l17 '!CII

dü.

Az end 'ődí1tasszaftfrótnetU
találják. ti 'Iekkel z I(ill .:lZ

ellclrt')di közsl!fJházón b.!liirC.k
jiírtak, <:Ildk a kas 7<lt nw fur
ták, llzonban fól'ilulsiÍ[;'lIkdl si'
ker nem koronal.la, amellllyi,
ben a fellört piíncJlsz krényben
mi ndössze 23 ezer koron<\1 ta
\iíllak..u. betörök kinyomozií,
sára budaI) sli detel<fivek '1'

kezlek a helyszínre, akik azon
ban nem tudtak eredményt cl,
érni.

Felhivás a szereplökhöz.
A népmüvelési bizottság fel,
kéri mindazokat, akik a nép'
művelési előadiísokon szava'
lattal, I1nekkel, vagy zenével
szerepelni 'h.:ljtan.:lk, szerep'
lésUkcl jl2knts~k b,~ Tóth József
urnál a népmlivelé 'i clöaditsük
rend 'zcijénél. Árvaház füld~;:int.

Lénárt Bálint tragikus ha

látának oka, Mult szómunk,

ban ellllitelliik, hogy f. IH) 17,

én, va"rll'lIajl klul:I11, Lénól'I

BilIini nagybil'loklls tlé',avónyai

lak<\s<1Il II liikör elóll ilill'a. fübe

l<ille magát revolver':l' I s

aLOlll al kisLcnv.:dell. Töbh

levelet hagyolt hcítra muga utón,

Ille 'kben r' zlclesen inlé;,.l< '

dik iírvóiról. Tclléno,;k okór"l

semmil sem tIldnak. Az cllerjcdt

hirl'ie m;)lyek szerini uz adc')s~

órrai elől menekül! ,J 11é11~dba.

teljesen IlI<lpfalanCl!<, m 'ri a

tragikus \'~í!el (1'1 lIagyi'irloklJ3

nak kb. 2000 holti t\ 1",\,;111211 le3

birlukil l11arac1l s k ~~zpéllzbell

is elég Icl<iulély~s i\3'~l('Q'Ct

hag'yolt hátra. Val(Jszilli'dc:g' ilB\'

bónlull11ai mialt küvc:llc cl egy

meggondol ulla n piliunaiban

szörnyü lellél, meri iS111crÚst'i·

nek már régót pallas '011,1 IliI'

hetellen fejgörl' cit.

Mill(j.llukllilk. ill. ti fddlh 'Id~

ICIl fiunk cs nvér~1Il

KovAcs JÓZS F
cll \1Uyhl (llkdllll~h'..ll bl"llniinl{\..'1

r' cv.:lükl,cl felk~r~,"i szil'csel.
'·Oll.lk. zlllon Illnndllnf; h,lI.;,;

küszlln,,' I.
CI "lI<el. 1')'16 novcmllcr 5.

KovAcs JÓZSEF
és csalédja,

EH'fizeté. e et., éli

hh'deté~e -... t r I'·l:. z

cl GYOMAI lIJsAG , ; '.71.'1 l'

LEl": !\ A l.

GYOMAI PIACI Á AK:

Gabonapiac : BU7u ;'{I. nus - .
ürpn 200, 70u l.so, kllo~ri ~ 7t'IlI'S 150,
.. oves 115 ,\oT l,urOllcJ 11h.il ,ín!\~IlJ.

Husárak: ~·1 •.lrhahlls Ih, I'nrillhlls
24, serlé> hll ~·l. jllil II 11 • II,. _ 1 01'111 a
~. ~Ir 2h -!?. kolh,'í ~t: 3_ Cl~'i I i'ro
nCl kiing,. monkénf.

Tejtermékek : Tcj Z>lXlll. l.;)f.:1 1·1
16.000 K. Iilercnl(~nt. fchcnlllrú fi -GllO).
vilj ~O - 45.000 koronil kilol<l'ull1onkél1f.

Baromfi és tojás: Csi ..kc pMiil ,),'\.
l\,ul. drb.lol ;;O, f(ilCSll so, ,in \' r"iri.l ,')()
'X), Ubil sovány clrll.i" /Il) - \10. I(a
CSlI I,övér 17, Ubil Iülvér li<. Pulyku
lb ezer \\(U'Ollu 1<ilo~rllll1onl ;'111. Tn....
iós clrb.ja 160U koroll".

s p O RT.
GyMTE - MAFC 1 : O (O: O).

Bajnoki biró: Fran\< l.

A II. osztiÍlybiln eddig verel,
kniil éJen 11l11ádó LJ'i\ Il E
ne!;: sik.:rlilt a k~utolsó ' 
e!Syik kgllehcz...bb ll1él'kúzését
i flgy ki:; $Z 'rencse s..::gil ~I

gév I mcgnyel'l1i és ezzel az
:;I.i bajnoksóg vezető helyét

megfélrfallia; igaz, hogy a sö'
ICI 'I? miatt még lejátszallan
10-12 pere alall a MAFC Len
mérhizést, ha a maga javiÍra
Ilem is, eldüntetklln~ leheli.

A lllérkÖ7.és apályaorvos
és egyéb orvusi z 'rek hi íllya
miatl <::>ok fél 4 úral<<lr v Sli
kezdefét. Meztltur röglön tá,
m.ldó~lJa lép úl és c 'c1társorá
Ildk észsz\!l'lI és szeln -I gyú'
nl'ürkücllelő combilláciújCl a
kiizönsé 'et iJllandó izgalombiJll
Imfjil. A MAFC cl ZOli IJClII. tla,

,ira hogy <l egész klidö ;'in
perl' ' alatt állandó ostrom illalt
tarlju a gyol11ili kaj)ul, cred
Illl' lyl nem ér el. mert agyo'
111.1 i vc!dclem zivós és egy kis
sz renese h07Zi.Íjáruliisilval
mindig idejében lép közbe.

Szünet után a GywlTE ólló,
képesltbb és jobb halfsOl'a
révl'n a fómilClásf nemsokára a
III zóluriak ·f":r[.::It:1" tereli. cle II

Illiískor g'ólképes csatársor a
legjobb II iyzetekct is kihagyja.
AL esti ~z "lI'kület, közben lIől,

li)n-nő, m~lyn,"k leple alüit igen
sok durva fault és hemlz mu'
radI megtorolallanlll.

A 25-ik preben Geeseit le'
futása közben a IG-on felv<\gják
s amegitél! SZé1badrugást Máy!?r
aswlétség lepicaiait a labdát nem
Itttö kapus IllelIcit göll ll,.

A mérkőzés zulán \ lIany-
IllII. A siil~f. ég miall a labdól
a jókko~ok már alig 1,'lIiák,
mire a birú 10 pereeel hamaré1hb
I 'fuij I cl mindvégig 17~t11111, s és
hiler":·jy,:, mi:rk,'\zési.

GySe - K. Törekvés 9: 1 (5: 1).

9- t !. Szinl~ hibetelk'nül hang'
zil<, hOlofY él (iy.-C csalársor
az eddig l.1lolfak után it:J-2.
ily halCllmas gólarányai gYI;z;:ün
"al,llllclyik cIlcnfek [ölött.

A 'sodil 7.ollban mégis
III 'lo:/j;rléllt, Clmi n11gyr :,d anne1k
kii,~I.l)nheló, hogy a '~(JI<Írsor,

az ccldigi l'.yéni t:s ÖIIZ - já
lákot mellózve és iíllandóan
[rolliban I'olt és az ehhez nem
szokot kondorosiak kifll!ladása
mellett egymiísutiín érték el
gúJjilil ut, am Iyre a Törek\'t's
csak I:!~yd ludolf válaszolni.

A gólokat Elek 4, Papp 1\1 0,
Papj) I. és a v \.kkmból előre

rukkolt Fekete lőlte,

Domokos Albert

egy IV polgárit Yég",

zett intelligens fiut

TANULÓNAK
azonnal felYesz.

PUBLIKÁCIÓ.

Minden, a GYOMAI UJSAG-ban
közölt publikécló a községhlUén
ls kihirdettetik annyiszor, ahány
szor a publikflcló közöltetik.

Aki vasárnap, szerdén és szom·
baton az ujságárusitótól AZ EST,
MAGYARORSZ AG, vagy PESTI
NAPLÓT vesz. azonnal kap aján
dékot is.

il'. Tbzu Isl\',ín-,,'. 11~\). 'l. alilll
egy kiikill beiórillu blltoro7,ull 5zob~

'l-."Y I ef l1Idg,tI10:-; tidtH!t:lllbC'rnek
ki.le1Ó.

A legjobb min6ségU tiszavidéki
bor nagyban és kicsinybe zárt
edényekben literenként is éllan
dósn kapható Olajos Lajos bor
nagykereskedönél Gyomén. Ara:
literenként 16 és 18 ezer korona.

I(él önlöll "ilsk.i1yh.l. egy lislház
lI\,O/ll<Í1I ; 1 h l.. ill III el.,clti.

Szilvédi Irma Italmérését a
Schwarcz Náci hézflba (Vasut
utca) helyezte át, ahol a legjobb
mln6ségU italok kaphatók.

[)ty pár hírn való uj szcr~IJI\ V(1n
eltldu orl,J Andr,ís hJzál! .1 (iy II1tin

M '"ul il 400. sz .llilll.

Eladó ház. A Rákóci-ucca 679
szflm alatti ház, azonnali beköl·
tözésre eladó minden elfogadható
iron.

özv. Béres Anlillnénilk Gyom.ill,
!lróf TI. Zll Islviin-lIl. M4 sz. olall lil
karl1hill"yn'paiu ~s I,d (,;~ fél serlJ~ id
I"i~'~ 1'.111 'leld';.

TISZIcIcll I érf 'sil~m. Iloí/\ ilZ FIlcI·
rudi Ilf n, iJZ ÁJd l m.,lrlfrJJl1ill:;1; 'm
PClI Z IóC5lizlelct és dohiinl'<Irlllldl
11\·,11011.1111. L"uolcsülJb napi ~rll"n Fii·
: ~r" 'I 'Imiszer~k hiil'll1lly mennyi
~ ~h 'n. doh tlY..-ZIVdr. clJ,l\Hellc1 1I1ln
(k..nrck Hlinl)sé»ben l<.aph~II·. A 110 Vr
érdem, küzüns '11 ~li" S pMI["g,i til
I\ér' Trtlfil'ilnl.

Egy Ugyes rikkancsot felvesz a
GYOMAI UJSAG, AZ EST, MAGYAR
ORSZAG és PESTI NAPLÓ érusl
téslora 208zázalék jutalék ellené·
ben BLEIER MANÓ Pet6ti ucca.
Rokkantak és hadiözvegyek el6ny
ben részesUInek.

Gy"n", köz~éll- (,lIallenl'észlóinck
. l ,vel kezde "kiúber 17 iki kőz \,úlri·
'"'.til tIl iizklr' ·zcl;.ct ~ (kél) p\'nRol'\?

,'111'11 fd. Az I'~:). és 1!J'2~. évbcn hc
I 'll"" lilg-"I;érl a sz' \. Ikclel kiiliin be
'élb"n befizdvc leléibe helyczle. Az
1'l25. évben belepellek Uzldrcszeikd
[elcr' zbell filCIl~ meg 11 s7üvclk l I,

a ,",i il, felél pcdi • (q:y) pel1f1d· 2.500
kor III ii I a logok k I 'lesel; III 'I~g nJ 'ft
ez évben il -ZClv, pénz.ldr~lba il C,2Őv.

p~l17.tárlindi LJdi7\!!l1i. hol a Il~\ ck is

'neilludh~tók és bC>vebIJ fciviliigosilá 
b,1n része_lilnc!;. Bi;~lo iliisi diiol·..'\ nil
IJon bcfízdenclök.

InyTe r ntó
egol(:8 ;b .......n

KEREKES

roz
y;lla
;

AROLY
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Am'llne~sjoé9bbU" TISZAVIDÉKI BOR nagyban és kicsinyben zért edények- Olaj'os L' bornagykeresked/lnélGyoma
u ben lIterenként ls éllandóan kapható ajOS Ara IIterenként16éa18ezerK

• 44 •• ft •••••••••••• :A: "t ~ • .. "; ~ ·.,ft.,·~ .,

BUDAPEST, V., Nádor-utca 12.

ÉS AKI

i~l és olcfi~n akar vásárolni~

az tekintse meg föbb milliim! érték ii
ürullilzllnkéJl, dhol Illinden elképzelhető

férfi- és nISi 5zlSvet, kész férfl- és n/li ruha, télikabát és
szllrmebunda, kötött mellények és szvetterek,

férfi· és nlll fehérnemUek, harisnyák és zoknlk kaphatók.

Aki egyszerre három millió értékU árut
vásárol, annak III. osztályu személyvonat
utiköltségét az "Országos Gazdakör"
oda és vissza is megtériti.

ORSZÁGOS GAZDAKÖR TAGJAINAK
ÁRUFORGALMI SZÖVETKEZETE

HALLO! Uj Uzlet!
Tisztelettel értesitem a n. é.
közönséget, hogy az Endrödi·
uton az AoAM-MALOMMAL

szemben

SZATOCS-OZLETET
és DOHÁNYÁRUDÁT
nyitottam. Legolcsóbb napl
árban fUszer és élelmiszerek,
bármely mennyiségben do
hány, szivar, cigaretta min
denféle mlnllségbenkapható.

Szlves pártfogást kér
TRAFIKANT.

Szerke.zté.ért é. kiadá.ért
felelö. I

WAGNER MÁRTON

Eladó ház.,

ÖZV. Mányi Gyulánénál
jó hangu Z O N G O R A jutányos
áron eladó. Értekezni lehet ugyaott.

A körösladányi állomástól 80
méterre fekv/l ház eladó, Az
éplllet kltt/nIlen hasznAlhat6
gabona vagy anyagéru keres
kedés céljára. Modern 6
szobás lakás és melléképUlet
ls van benne. Utóbbi !S8 folyó
méter hosszu, szoba, konyha,
kamra, istálló, sertés- és ba
romfióllal 1800 négyszögöl
terUleten.
Eladési éra 850 q. buza.

Felvllágositást a kiadóhivatal ad.

Azon urak, kik a sofflSr-iskolába
jelentkeztek, vagy még, jelentkezni
6hajtanak, azok november 7-én
vasárnap délután pont lS órakor 8
HOLLER SZALLODABAN kéretnek
megjelenni. Hozzák magukkal szU
letésl, kereszt, vagy hézasságleve-
IUket, azonkivUl a belratási dijjat. Lapkiad6 I

A ..ROYAL" SOFFOR ISK. nevében "H U N G Á R I A"
ifj. Debreczeny En~re. kön-yvD-yotndai .."fHntlut.

.p.\!!Ilm!~lg~\I!!m\lgIDld]!~lt~I\I!!mllm!l\lm!!IIn!!'II!!!~II!m~lm!l\lm!~i1~!Il1g~u~~!Il1g~II~!m\l".~~IIll!III~Uild~

~ ~I: Aki ingyen akarja Pestet megnézni :1

_·~~.~~.1~.~~.·11~~~··.·1~.~~~~·~~.~1~·~1~.~~ ..~1.~
~1"'\Il1l1hlll1lllnl1ll"llIlIlIlInllllnlllllJIIlulllnmnhulll1nllnllnll'lIl1l1l1l1l1l11l1l1I11lt1l11l1lJlllllllllllllllnllllllllllllllDIIIIIIIIIIIIUjjF.

MINDENKI LEHET

SOFFOR

OZLETÁTHELYEZÉSI
Krampner János borbély és fodrász
Uzletét a régi heJyiségböl Kocsis
Sándor uj épUletébe gróf Tisza
István-ut (Berényi-ut) helyezte át.

rendez. A soffCrlskola mérnöke az
elméleti és gyakorlati oktatást Itt
helyben tartja meg. A tanfolyamon
részt vehet minden bUntetlen el ll
életU, 18-ik életévet betöltött férfi

és nil. - Érdekllldnl lehet:

ifj. Debreczeny Endrénél.

G É PJÁR MO-VEZETÖi
TAN FOLYAMOT

A budapesti ..ROYAL" SOFFOR
ISKOLA vezetlSsége többek kiván·
ságára elhatározta, hogy G yom' n

Dr, Tardos Gáspár gyomai
ügyvéd jllvára 5,950.000 kor.
követelés és járulékai erejéig a
gyomai kir. járásbíróság 1925.
évi Pk 2548/3 sz. végzésevel
elrendeli kielégilési végrehajlás
folytán végrehajtási szenvedő

lől 1925.évi november hú I·én
lefoglalI 14,000.000 K. becsüli
ingóságok ra a gyomai kir. já
rásbiróság fenti számu végzé
sévrl az árverés elrcndellelven,
<ll 111 ak éJl. '1908. évi XLI. f.-cz.
20 §·éJ uléJlllill1 knlirl. valamini
zálogjol!ol szer;~efl 11165 fOl/léJl
tillúk iav<ira is il végrehalfást
szenvcdő lakásán cndródön,
i1~ udvarnoki csárdiÍbll11 leend6
megtarlÓ5ál'd hilláridóiil 1926.
évi n,,\'~mher hú 2<'1 napjának
délután 2 ól'é1j(l liizelik ki, ami·
kor a biróilag lefoglalt ökrü!<
és lehenek 5 egyéb ingóságo
ka! a legtöbbet igérónek !<~sz

pénzfizelés el1eneben. esetleg
bec~áron alul is elfogom adni.

Bcsaba, 1926. évi október ~8.

DANCZ FERENC
kir. birósági végrehajtó,

1925 Pk, 2548/6 számhoz,
1926 vghf. 1453 szám

Árverési hirdetmény.

Drótkeritést,
sod ron yág ybetétet

tetszésszerinti méret-·
ben rozsdamentesdr6t·
ból legjutAnyosabban
beszerezhet

F. KISS GÁBOR
szitás-mestemél

Gyoma, DeAk Ferenc ucca 19. sz.

Tisztelettel értesltem n. é. k/lzönsé
get, hogy december elején KovAcs
JAnos ur hAdban (Selyem-ucca)

borbély és fodrászüzletemet
megnyitom. J U H A S Z B É L A.

~..•..............•.~
= Szakképzett _

=KOVÁCS-MESTER, =
• uradalomba, vagy nagyobb •=gazdasAgba JANUAR 1-j be- =
• lépésre éllést keres. •= Megkereséseketlev'liIeg =
• a kiadóhivatalba kér. •

~ ~

Lakodalmi ajl!lndékot szépel czél
sz"riillegolcsó1.>1In 1.>cszerezhel KOHN
GYULA bódogosll~1. Gynmán Endrő

di-ili l liK) szám, u':'Imint k/mnllt, zsír
bödölll, mosóf"zekill. fejót, vedret, 10
CSIlIc",I, sztirol, reszel,jl. Elvállal mill
den fele épület munkát és javitést
olcs6, gyors és pontoskiszolgélásl
Nagy fI.Ird/lkédak kaphatók.

Ilcikc>czi UiCIl, 643 szcimu CSilPÓ Já
nos fél' ház I1zonnali beköltözéssel
ö ..ökáron eladó, erl. lehet Papp Zsig
mondné 644 számu házánál.

Butorok. Tele sima és tömör hill"k,
ebéd lók. lestell "ulmok, dió, eper és
bükkfIl kihuzos ebédló asztalok, mo
dern búkkfl1 és hajlHoII székel< 1I1111n
dÓlln raktdcon vl1nnal< VIllIlY GII1.>or
Illoloreröre berendezell asztalos ipl1r
trkren Gyoman, Kossuth Lajos UCCI1
737 sZiÍm. Ugyanott épUletliosztalos
munkAk jutányos áron megrendel
hetlSk.

GROSZ ZOLTAN fatelepein : Asz
talosoknak : minden mérelú gözölt
blikk. Bognároknak : mindenféle
~zerszlÍmrlÍk, u. m. kőris, szil, I1k6e
rtínkök 40 cm. vl1sll1gság1.>iln, bUkk
Ih'''ilvál1l', ~Ib. állandóan kaph"ló. 
[g.,.bcn értesIIi <, gazdaközlSnséget,
hOlfl' velöl/épek 1«'1 évi hilelre lelszés
szerinli részletekhen készpénz árban lÍvi
7 százalék 1;'"11<"11 melleIt kl1llh"lo.

Papp Vazul c)cSI\,)\'c15, IltlSZlIlilJ hll"

lelI' t~ fJmkcl'cskctltl, CiVlJll1iJ, Júl(ni t\1.
(fJclll,.'H1Y) - liCei) 1"'1)7. luddlju II l1illI\'''
értil:IIHi l,özülIséggel. hugy 'hill.1 II l 'J.~'"

lllllinyosa1.>1.> .:! ..hilll lehet 1"llll1i sus;,·
1..:'1'. szabó ,;8 llc)1 v.JI'rúgépel'C'I, 7011~~tJ·

r". gramofon és hegedti. Sl.eCSkil\'ih.!(."'·

<.IlIr(\lúl<, egy szo1.>a1.>,'1I "ulor, snhl(.t.
R\,.-rmek,;g'y, 1I1iÍzsii1<. hinlófédcrek, a!
1,')1< ..'lbl..lkol,. 1\\.Tlisz..:rszt1l11ük. fii~l(,í

t' aszlalilálllP<lk kg-llllgyohh viilllSZ
léltb~n. kis l\l~lil,o('si. I"lIgl1I1V0:' Vl1S"

j~ ~\'. hévér j:lrg-iIllY. sJjorhel1. k,ilyh<l.
..,,'"rgalt fiiggi;llylilrlö, drólkeril<'<
I)~rlllilíien lIl~rell.)CII. Az el<1c1011 <irul;
,I"kllc gabon,;l>an is r,~dhel,j. L1gYllllÓ
V",1. l11indellf,'Ie 0c..k~v"sal. rezel, 01.
mol, cinkel, töröli B'eJ,~kcl. ,,~ :nl'I'C
hellen rJ",1iö:~ClI. ronI/yol, csunlul, Sli"
lJildarabol, e,; b<lrmily~n iiv~rekel.

i_iillnylÍ I<el lOVaS stl'jfkocsij~n min
:J.... "II"mü kisebb fll\'l"lroki11 ok~o dii
/l~4l->,j~ "Ielkll váll,,1.

BOHN M. és TARSAI békéscsabai
g 'zlégll1gyárállilk hornyolt cserép
Ilytlrlmányainilk lerakala Gyom<\n
GROSZ ZOLTAN fakeresked/l va
suti telepen, Elldrődön il fatelepen.
Eladás gyciri árbiln kedvez/l fizetési
feltételek mellett il cég gyomai és
cndr<Ídi irodájá1.>iln. .

HUGYECZ LAJOS lakarosmester
Gyoma, Temelő ucea 572 elvállalja
takaréktllzhelyek és sirkeritések
készílésél és jilVillisllr, kályhák Char
lotte bélelését é.s minden e szakma
1.>" v<lgó mUllkól. TakaréktUzhelyek,
berakott spameitekhez ajtók, sU
t/lk, rámék, vaskemenceajtók il
Iy#ell'yszerHbblől II legjobb ]<ivilelig
allandóilll rakiliron, FUrd/lszoba be
rendezéseket sZl1kszerHen készit, j!1vil
és szerel. Költségvetéssel dijmenlesen
szolgál. Minden ná111 I,észifell munkli·
ért jóiaIIasi váll,,1. KedvezlS fizetési
feltételek.

BÁCSY ÉS TÁRSAI BANKHAZA GYOMA
(Érdekközösségben a Békéscsabai Takarékpénztár EgyesUlettel, Békéscsaba.)

Igazgatók: BACSY GÉZA, KOVÁCS LAJOS főpostamester, VASS GABOR, ügyész: Dr. CHRISTIÁN KÁLMÁN

Tudomására hozza az érdeklődőknek, hogy a javuló pénzviszonyok folytán előkelő bankösszeköttetései révén
módjában van ugy rövid, mint a hosszu lejáratu váltókölesönöket bármely összegig igen kedvező feltételek

mellett a leggyorsabban folyósitani.
Tökekamattörlesztéses 35 éves jelZálog kölcsönöket 8.8 %-os évi részletek mellett bármely összegig folyósit.
Betétekre, melyek felmondás nélkül bármikor kivehetők, I e g m a g a s a b b k a m a t o t f i z e t i .

Bővebb felvilágositás a BANK helyiségében a nap bármely szakában nyerhető.
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gyomai cég métlmaiban és

term énykereskedésében
nlindenkor a nagyközönség legjobb, legl;yorsabb és legelőzékenyebb kiszolgttlását
tarlja kötelesség'ének. - lviielőtt gahona termését értéke:siti· keressen fel bennünket.

1) E R A K T Á R O Z Á S T D I Jtv1 E N T E S E N I~ L f O G A D U N K.

I

a környék legolcsóbb és legelterjedtebb
hetilapjában a G Y O M A I U J S A G-ban.

. ,..", .....~~....,.,~ .• 4_".'

FIGYELEM!
A GYOMAI

"HANGYA" SZÖVETKEZETNÉL
a legjutányosabb áron szerezhetők be:

KUlföldi lópokrócok és egyéb takarók,
Amerikai traktor és gépolajok,
Porosz szén és tüzifa,
Gazdasági kötélárukból óriási választék

és olcsó árak,
Mütragya (szuperfoszfát) és Porzol bár

mily mennyiségben kapható,
Konkolyozó gép használatra kiadó.

Autóbusz menetrend
Ga y o M: A és E N D R Ö D között

GYOMARÓl INDUL: ENDRŐDRŐl INDUL:

r·-----·...-·····--·----·-, HIRDESSEN
II II

, J~lzálogkÖICS .. t 'e ee=======..._
II, II, Ihosszabb, vagy rövidebb időre igen H II'" H II" I
II e1önyös feHéte1ek me1tett eszköz1ünk ki. II a o II a o II
II II

= S Ü r g Ő s e s e t e k b e n kieszközlünk :
; betáblázás mellett egy~két évre olcsó i
= v á I t ó k ö I c s ö n t is! =
II IIi Hileles lelekköllyvi kivonéll,kalaszleri birlokiv Illusolal I
.. és az Orszugos Földbirfokrenc1ezö Biróság· eljáriÍs II

= a](,li menf"sségel igazoló községi bizonyilvány =i nélkiil nem tuc1unk 0rc1cmleges választ aeini. i
= Országos Gazdakör Tag'jainak =
i Áruforgalmi Szövetkezete ,
! BUllaped, v., NAdor...utca 12. !
• II
II II
L.. ~..-.... ~ ....-...-.. .-...-..o-J

hajnal 4 óra 30 perc hajnal 5 óra - perc
hajnal 5 óra 30 perc hajnal 6 óra - perc Gépraktárunkathajnal 6 óra 30 perc délel~itt 8 óra - perc
délelőtt 9 óra - perc délelőtt 9 óra 20 perc

Idélelőtt 10 óra - perc délelőtt 10 óra 30 perc ne felejtse t k' t . IIIdélután 1 óra - perc dálután 1 óra 20 perc

L..
nleg e ln enI, ..

délután 2 óra 20 perc délután a óra - perc
délután 6 óra - perc délután 6 óra 20 perc
délután 7 óra 15 perc este 7 óra 40 perc •••
FELTÉTELES MEGALLÓHELYEK: GYOMAN, Kossuth L. u. grM Tisza
István u. sarol(, Piac-tér rendes meg~lIó, Artézi-kut, liangya főüzlet,
Vágóhid. Iványi malom. - ENORÖOON: Napkeleti vendéglő, Kórház,
Kondorosi·ut, Piac-tér. - Killön menetekre autó, a sofförnél rendelhető.

Menetjegy nappal 1 pengő, éjjel 1.50 pengő, csom8gjegy 50 fillér.

A léniákkal aláhuzott menetek hivatalos és állandóan fenntartol.1 me·
netek, mig az ala nem huzott menetek az AUTÓBUSZ VALLALAT által

Ideiglenesen fenntartott menetek.

Október 4-től az autóbusz csak a táblákkal Iileg
jelölt rendes és feltételes megálló helyeken fog megálluni,
kéretik él nagyérdemű közönség ehez alkalmazkodni .

r ....--....-.+ ...-...IlI1a;·..-....-..· ..-..~··.-.··.--+·l

i Mindenne_'i nyorntatv.!anyokat iz1ése.. é ....zépi kivitelben olcsón, g"'ors.an~.. pontosan készit a

I ~I+IUNGA lA. I
, KÖNY' NYOMDA.I 1'IÜINTtd':ET i
I Peté>fi ...tér 2. Ga Y O M A PetlUiNtér 2. I
i........~~...-. ...-...._Ol~•• III.........-........~.........-..........J

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •i "Z E P H I R" fafütéses folytonégő kályha i
i 10 kilogram fával fűt e y szobát 24 órán át. i
• •
: Községek és közüzemek által a legteljesebb megelégedésre kipróbálva, :
: több ezer darab van belőle használatban. :
: Gyoma köz~ég előljárósága is több darabot vásárolt. :

i Gyári egyedárusitás O Y O M Á N : i
• B E R KO V I C S A D o L F vas- és füszerkereskedésében, hol mindenféle •
: vas- és szerszámáruk, tüzhelyek, szénfütéses folytonégő kályhák :i előnyös árban kaphatók. i
...................................~ .

Nyomatott a "HUNGÁRIA" könyvnyomdai műintézetben Gyomán, 228- 1926.
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I
ARA 1000 KORONA.I. évfolyam 14. szám.

* POLITIKAI-, TÁRSADALMI- ÉS KÖZGAZDASÁGI! HETILAP *
Szerkesztőség és kiadóhivatal

"H U N G AR I AU könyvnyomda
G y o m a, Petőfi·tér 2.

EllSfizetési ár negyedévre helyben 10.000 K.
Előfizetési ár negyedévre vidékre 12.500 K.

Megjelenik minden vasárnap reggel.

Felelős szerkesztö :

WAGNER MARTON
a kiadóhivatal vezetöje.

A lap szellemi és anyagi részét illető'

minden megkeresés

"H U N G A R I Ali könyvnyomda
eimére kUldendö. .

Lapzárta P É ill T E K, déli 12 óra.

A magyar nemzet
sorsd··ntö napjai.

K "pviselö válasz ás.
.Kik az eddigi jelöltek?,

'recieli jcgyzl!sii hac!ikölcsilneit
\'a!urizáini kcll. ~ I<wilanök ö
nyugdijösok IJely L~t':n. - Ren
dezik él mögántis1tvb lők jog'
viszonyait. - Ok'~'~ bb ,hii\?1 ~

l,erls!H?lkl 'lllnck lb a~ iparnClk,
- Hdyr..: k('ll állilani a r"li.!ke
'l 'Ii b ,kél. - LJ.\ a pregram •
mol hirdelle il 11Iirris.l.lerelnök
lll' a le!/. ~I.s(i progTammb "1.<Í'

eiében, (lll1elyd a \'il: d. ' /1,él9'l'
k'rmébl2l1 mondoll el. !inde/l
ma·fYelr 12mb",!, kgyICn s",gils·.
P 'I'oi anrral< a hiv,i/ö veL rnek,
akii ilZ i feni g'o\1l1l'isl2l ZI
ni!-mZi!1 iréÍnyilásál'a. I' ,zef(>sél'e
rendelI.

ÁlIjOll össze mindenld fog·
lalkozás, társilualmi oszt.:Jly és
vallast"elekezeli különbség nél·
kül él nemzel szolgálalilban. 
A keresl< clel 'Ill és iPM értle
\<cbl2n Illeg zünlclik ö köze~'

lokal nem szolgálú közüz,'1I1e
I<ct. - NilgYSZilhásll beluház,\si
progrölllllwl uolgo7 ki 11 kor
111;)IlY u füváros r~szére. - Az
L1j DllllCl·bidClk ll1eg'épilése és cl

pályCluuvawk killQlyezése,
Nyilalkozott ,l böuiki'dcsönök
vél!orizéÍciójár ',l. - 1\ hadiCiz·
veg'yek, órviik, lFlnL!nokollak,
kaueiúsok cs közinlézll1ények

Lapunk ziJí'lilig 'válas'llókl2l'ü- ja, hogy igy ö szerel tlell'
Ictünkben csak egyetlen jelölés összekö1fefésf lll" rO::'pil' .
villl nyilvtínvalóvá ciz t. i, !logy -g'ythl,énf a viJlasztási h"I\,
kereszfy~n kisgazda, füldlllúvcs zel még eg'yál.llán n\::1ll alakuH
polgári pári programllljilval dr.. ki. l<ajtCl kivül a keriildbell I'all

Zeőke Anlnl volt Iwmzelgyülé- Ilosva)' Aladár I1YllH. tíllallllilk' r
si kép\'iseló lép rel, mini hiva- ki azonban e naJ)(II<han csak
lal os jelölI. lájékozódik (lZ esbe/lj:; 'gek f ,-

Dl'. Zeök AntCll két cikluson löl a keresztyén gtlzda~"Il,i pári
kereszIliI voll e kerülelnek nem- kiküldőllek 'nf. Hir ;<l.l2rinISa.·
zelgyülési képvisel6je s szol· t'>01ü ü nl< S'YClI" pJrl r,;sl. '1'<">1 1..'11
gálalkésl. igyekezeflel ftírac\o- ,
zoli az ügyes bajos dolgaikban fel s távirat klvJllelle, hug' öl.
hozzáforciul! embereknek. MiJl- ors7.:'igos Jclllnl<r,iln p,)rl l~:i

denkil1(!1. szendet/el visdktell s I clzon[elLil a szociálJ('IJlolHeflla
köz gei! gyakorla meglátoga/- ptir! is álli I fel jclüftet.

Gróf Bethlen István társadalmi
szolidaritást, fe.lekezeti békéthirde1eH a
Polgári EgységPártjának zászlóbontásán.

.................... ,.

Most már nem nemzet-I megválasztotta a maga és
gyülési, de országgyülési nemzete ezen értékeit lísz
képiselőketválasztunk, mint tességtevő egyező akarat
voltak vala egykor orszá- tal. Most is igy szeretnénk
gos hirű né:Jgy képviselőink. látni a nemsokára lezajló
kikre dicsekedve mutathat- országgyülési képviselő

tunk reá, kik tudásuk és választást, hogy megtör
messze világoló bölcses- ténnék az egymást meg'értő
ségük nagyságával s, és megbecsül'ő szeretettel
egyéni életük sulyával s szolgálna díszére és ja
nehezdtek bele e nemzet I vára községeinknek és
életének irányitásába s e egyetemes magyar nemzeti
gyomai választó kerület életünknek!

kor Ű átvette a kormányt
egy teljesen rombadőlt és
egybeomlott magyar életet
talált, hol a millió sajgó
seb mellett a féktelenül
tobzódó és pártoskodó
szenvedély lett mindent irá
nyitó erővé az emberi lel
kek felett. S kormányzá·
sának bölcsessége, magát
lánggal égető izzó kötele~

ségtudása, alig megmér
hető ál!amférfiui nagysága
le tudta vezetni az izzó
szenvedélyeket, consolidál
ni tudta a zürzavaros köz
életét, ha nagy áldozatok
árán is, de egyensulyba
tudta hozni az államház
tartásnak végképpen feIbo
rult mél"1egét s minden
jobbra vagy balnl irányuló
kilengésnek tapintatosan
ulj bi] állván ITlilgas fokra
melte az egyénnek, él tár

sadlllomnal< és ilZ egész
nemzeti életnek biztonsá
g'át·bél'éjét!

Egyáltalán nem lehet
kétség az irányban, hogy
a választások alkalmával
a nemzet közvéleménye
messzemenő megbecsülés
sel és helybenhagyással ,
fogja igazolni a mai idők

legnagyobb államférfiának
Bethlen István miniszter
elnöknek emberfelletti ne
mes és magasztos munká
ját, melyre Ű az erőt és a
meg'szentelt örökséget on
nan hozta a magyal' sza
badSág és dicsősség klas
sikus földjéről Erdélyről s
onnan is a nag'yfeJedelem·
től, a magyar történelem
örök ragyogásu Bethlen
Gábortól!

Felolvastatott hát a leg
felsőbb kormányzói kézirat.
melynek elhangzása után
az elmult kedden déli 12
ómkor bezárultak a tör
vényhozás házának kapui.
A két cikluson át volt
nemzetgyülés befejezte
munkáját, hogy átadja he
lyét az országgyülésnek. A
I<épviselői mandátumok le
jártak s az ország közön-
é én l meg kell nyilat-

"'~"',:I..~=* k rövid nehány
hét alatt az immár elrendelt
országgyülési képviselő

választások kapcsán,
E sors döntő napokban

nehéz l<ötf:!lesség elé állitta
tik il lelkiismeretes ujságiró,
ki aJ'l'a van hivatva, hogy él

nemzet ujjáépitésének szol
gálatában sem jobbra sem
balra nem nézve a köz ja
vára irányitani igyekezzék il

gy"lwrta erősen hullámzó
közvéleményt, - de c sors
döntőnapokban nehéz köte
lesség elé állittatik magil
él választó nagyközönség
is, mert kinek-kinek meg'
kell g-ondolnia, hogy sza
vazatával vagy egyéni. köz
ségi és magYilI' nemzeti
életének épitését szolg'áIia,
- vagy pedig Illég ez alig
épiilő magyar életnel< még
esetleg talán akaratlanul is
romlását idézi elő.

Kétségbe vonhatatlan,
még ellenségeink által is
irigyelt gonclviselésszerü
nagyságot adott il magyar
nemzetnek a Gondviselés
a mi bölcs és nagy minisz
tel'elnökünlmek Bethlen Ist
vánnak él személyében. Mi-
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Kuldöttség.

Az ajánlási ívek körUli visszaélések
bUntetőjogi uldözése.

Hódmezővásárhely gróf Bethlen István
míníszterelnököt kUldöttségben kéri fel

régi kerUlete megtartására.
Vasárnap este szép siker

jutalmazfil a gyonléli jegyzők

és az estélyen szereplők fára
dozását.

A műsor! Harsányi P;jl es.
peres nyitottél meg mély érielmű,

szines, meleg' gondolatu pro*
logjával. Dr. Gyökössy Endre
iró saját szerzeményü négy
költeményét adta elő. Nehéz
volna megállapitani, hog'y me·
Iyik kölleménye volt szebb.
Hál;jsak vagyunk dr. Gyökössy
nek, hogy gyönyörüen megirt
költeményeivel és azok meg'
kapó előadásával gazdagitoft
bennünket. Murgltcs KálmiÍn
zenekari kisérettel énekelte a
mag'yarságtól izzó hangulatos
dalait. A helybeli ipal'os ifju.
ság a "Zajzon Mária" cimú
dráIlléli jelenetet adta elő na.
gyon jó belanulással és jó
alélkitással. Kár, hogy ennyi te
hetséggel és szorg'éllommal nem
valami hálásabb darabot tanul.
télk be. Ugy érezzük, mintha \lZ

a jelenet nem is annyira irre
dentizmus, hanem a legvadabb
emberi indulatok rideg kifeje*
zője volna. Befejezésül Komo
róczy Péter egyesületi főtitkár

isnwrktle a jegyzők Országos
Árvaház Egyesületének fáréld.
ságos kuJturmunkáját. amely
több, minI 80 ingyenes és
száznál több ösztöndijas jegy
zó;jrvát tart el. Az estély meg.
rendezése Pélermann józsef
főjegyzö és Keltó Lajos jeg'yző

urak érdeme.
Az estély tiszta jövedelme:

5.000.000 korona.

Jegyzők Országos
Arvaház Egyesületének

hangversenye.

» •• • A$

lerelnököt, a város eddigi kép
viselőjét és hangsulyozva MélyeI'
jános iránti tiszteletét és párt*
hűségét, elhalárazta, hog'y kül·
döttséget meneszt ('l miniszter~

elnökhöz és őt lörhetefien ra·

gaszkodásáról biztosilva, lista
vezetésre kéri fel.

történő visszaéléseket. Az 199.5.
évi XXVII. t.-c. erre vonalko
zóan azt rendeli el, hogy ha a
választási biztosnak valamely
aláirás érvényessége ellen ki
fogása van, köteles az ajánlási
ivet a választás befejezte után
il bünvádi eljárás meginditásll
végett él királyi ügyészséghez
azonnal megküldeni.

!({relnökségi siljtóosztály veze- I

tőjét éljánlotta, akii a küldöttség
nyomban fel is keresett. Mor·

, vay Károly helyi pártelnök és
a békésmegyei képviselők ne'
vében megjelent Csizmadia
András üuvözlő beszéde ulán
Ángyán Béla kijelentette, hogy
a jelöltséget elfog'adja.

Hódmezővásárhelyről jelenI
tik: Az egységespár! kedden
tartoJt érlekezletén dr. Gener*
sich Antal elnök az országos
párt által jelöl! Mayer jános
földmivelésOgyi minisztert aján
lotta Iistélvezet6nek. Az érte·
kezlet nagy óvációban részesi
tette gróf Bethlen István minisz-

A békési kerületből népes
klildöttség kereste fel gróf
Bethlen István minisztere!nököt
és Mayer János földmívelésügyi
minisztert, hogy jelöltet kérje·
nek kerOletOk számára. A mi·
niszterelnök és a földmívelés·
Ogyi miniszter dr. Ángyán Béla
miniszteri tanácsost, a mínisz D

Félhivatalosan jelentik: A
legutóbbi nemzetgyülési pót·
választások alkalmával a jelö·
lési Ivek benyujtása körül sok
szabálytalanság és visszaélés
fordult elő. Ezért ilZ igazságI
Ogyi hatóságok az orsággyülési
választások alkalmával a tör·
vény teljes szigorával fogják
büntetni az ajánlási ivek körül

A haszonbérleti
szerződések illeté·

~ét ~Iengedték.

Harsányi Pál békés-b1ÍnáH ref.
egyház esperesének hathatós
közbenjárása folytán a gyulai
kir. pénzügyigazgaló 49.568 sz.
alatt kelt Itvelében közli, hogy
Gyoma községben a lelet alap
ján kiszabott, haszonbérletek
után járó illetékek behajtását a
nagym. kir. Pénzügyminiszter
ur döntéséig függöben tartotta.

Ugyancsak közli ezen átirél
tábéln az Esperes urral, hogy:
Pécs Ádám és Czmarkó Pál,
Hatvani József és Kovács Imre,
Béres józsef és B. Szilágyi Má
ria, Bogár Mihály és Szalóki
jánosné, Mészáros Dániel és
Kovács Lajos, Cs. Nagy Imre
és Cs. Nagy Endre, id. Kovács
Sándor és Ifj. Kovács Imre,'
Géll Lajos és Veress László,
végül Zöld Bálint és Rau Jó·
zsef között kötött szerződések

és felesbérletel< által bejelentett
és ujból másodizben kiszabott

illetékekel a békéscsabai kir.

adóhivatal a pénzOgyigazgató '

utasitására törölte.

Ime egy bizonyság a messze

környéken is közszeretetben

élő esperesünk emberbaráti ne

mes jólelküségének, felebaráti

szeretetének. Igazi pap 0, aki

mindenkor tiszta szivvel siet hi·

veinek segitségére, támogatá·

sára.

TÁRCA
A Helvétzlal Vallástételt
tartó Gyomai Ekklézsia

Históriája.
K••zUlt 1834 -1837 ellztendGkben.

Irta: OAVIOMAzy SAMUEL
ll'yomal ref. lelkipászlor,

a békés-bánáti ell'yhi\zmell'ye assessora,

(Az ez ideig nyomaiásban sehol
mell' nem Jelent értékes kézirat
első kiadása.) (1)-

A Gyomai Predlkáloroknak
Fizetésök 1776 eszltendőbenn

ez vóJt s azutánn is sok időkig:

t. Kész pé nz 100 vonás
Forint.

Serlésre 12 Forinl.
Szánlásért 9 ForinI.
Buza Véka 120.
Árpa Véka 120 szokott rá~

adáson kivül.
Széna bogla 12.
Só egy Mása 100 Font.
Fadgyu 50 Font.
Hus egymázsél 100 Fonl.
Vaj ittze 12.
Fa öl 6.
10 akó bornak Lucrummal

való ki árul!attafása s minden
Tehénnek, eszteringának egYI

szefi Fejés teje. Mind lágy
liszl őrlés mind darálás ele·
gendö, a szokott stolar<~ s ap
rólékos szántás.

Mostani Fizetése T. Predi·
kátor Urnak.

1. Kész pénz 100 Forint.
Egy sovány sertés.
Szánlásért 7 Forint 39 fr.
12 bogja széna s bor árul·

tatás hejjetl 50 forint.
Buza, Árpa mint régenn.
Só, Fadgyu, vaj, Hus, Fa,

mint régenn. Minden tehénnek,
eszferingának egyszeri Fejés
teje. Orlés darálás elegendő

Füfeni valóért 30 Forint. 200
kéve nád aprólékos szántás,
egy Sessis Föld és stolare.

2. §. Oskola Reclofok vol·
tak 1763-t61 1765-ig Molnár
jános, idővel Berényi Prediká*
tor. 1766·tól 1770-ig Szántó
jános, idővel Hegyköz Szente
lmrei Predikátor, s Érmeljéki
EsperesI. 1770·t61 1771-ig Ka·
bai jános, 1772-1775. Szivák
jános, 1775 -1776-lg Letse
András, idővel Békési Prediká·
tor. Osváth' jános 1776-tól
1780·111'. Nagy Péter 1780
1783*ig Bach jános 1783-1787-

ig· KultsÓl' György 1787-1790,
ig. Lilteráli S;jmuel 1790·101
1794, idővel Szeghalmi Predic
kátor. Anlal István 1794-1796·
ig. Rónyai István 1796-tól 1799
ig. Szondi István 1799-161 t802
ig. Nagy Islván 1802-lől 1805
ig. Kömlei Sigmond 1805*{ől

l 808-ig. Szabó S;jmuel idővel

Nyirségi Predikátor 1808-161
18lt-ig. Kóródi SiÍmuel 18tl·
lől 1814-ig világi ember lelt.
Szabó Gergely 1814-t61 1817·
ig BaranYéli Predikátor Dobosy
Lajos 18t 7-1820-ig. Csongrád
Vármegye Perceptor sa Békés
Bánáti Egyházi Vidék Segéd
Curátora. Kapu Sámuel 1820·
1823-ig most Czeglédi Fő No
tárius. László jósef 1823·tól
t826·ig most Fiskális. Szikszai
Pál 2 esztendeig tsak. Kozma
András nem a Collégiumból
lnterlmális RectN t 828-bél.
Szabó József 3 és fél eszten
deig 1829#től 1832·jg. Mak<'li
István 3 és fél esztendeig 1832
t836~ig. Turi Dániel t 856-ba s
t837-be is foj/atja hivatalát.

Leányok Tanitói, mig Káplá
nok nem tétettek, v6ltak: Matil
Mihály, Szilágyi Sigmond, Szö-

c1ényi Jósd, Bátorkeszi Jósef.
1776-/ól kezdve LeiÍnyok Tani
tója egyszersmind Kápl;jnok:
l·s6 Molnár jános, ki itt Rector
vólt s azután Berényi Prediká
lor lett Paksi jános, Szegsz;jrdi
jóser, Bach János, Földi János
most a Debreceni Co/leg'iull1
Perceptora, Szegszárdi Sándor
1808-fól t824-ig G;jl D;jnielI5.
Január 1824. 25 ÁpriIig ingy 'n,
szeretetből. most ri. M. Vás;jr
helji Predikátor - Tassi Mihá ly
1824 Május 2-tól 1832·ig, a
mikor meg hólt. 1832~t61 1836
ig Zágonyi Isi ván elősszőr

Nagy Zeréndi Recfor, azulán
Szenfesi Cornc.clor, innen Illent
Káplánnak Öcsödre. 1836-lól
máig Zilahi Dobrai Rector Bé·
kési vólt Predikálor s Troslu'
ális Assessor Xilahi jános Fija.
1787-be Meg szaporodván 1\

Tanulók számuk, másik Leá*
nyak Tanitója is állitódol! elő,

ugy min! Árvai Bálint, Szendrei
Péter, Sukovai jósflf, Kiss Já·
nos most ErdőhegyiPredikálor,
Tóth jános, Kabai jános, Pikó
Pál 24 esztend ig, - Kántor
István, ki most is ift szolgál.

(FolyI. köv.)
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HIRD~ETÉSEKET
lapunk részére d

_KULTUR •
k.ön.,.....kere.ked~. i. fel ... .., ..a.

Bolondgomb .
Rígen lürlint. <:l vasút nem

iárl. se azallll:' '1I:m ijeszl .clle
még CIkkor a S7i.:gín 10v1lkol.

011. llhun 1l hármél<; héltárnál
többfelé I 'r el az úl, utúlír kON
c Íjáv1ll1lz a'I'ClIi ~y ~\'dl()!!'ll

hilsorsosl.
E'mcg'szc'llilitÍ: "Halljtl-i ki·

gyelm",d, m"sszi van-i id' I:'>~

rin"? Az atY1lli rániz. s.:: rci nI
eg\'lil. ,,'<zI aSZ()lIg\ d: "VCIII
"agy három órojárásr,,". "F '1
iiIheinék -i"'.' fűzi tovább a ,,'Ól

o fáradt hil 1'';(1.- "Űjjfk II ,'"
ilii hiÍlrJ a r... j ~"L I al cllY,ífi. A
hirs rsos t"elí'rl.

Hllladnak. C""I< ügy 11"111'>1
IWCORvll.

Meg z611al l!!I'yszer .í hllsor·
sos. cl nem ism<lrk a tájrkot.
,.Messzi ,·al.-lyunk·i nil? ,"':' ooUs<v
vagy nigy órlliárásra. mongYJ
nyugodlalI az <ltyafi. Meghiik
k n a hits )rs().~: "Hisz egI' öl'ci

ia aszont1l kend, ~ órajárúsrö'"
"Azt .in. Akk ll' ani I'ira ic; 'öt",
veli vissza az atY1lfi.

Ahasilásnál· járlak.
Csörgö sapklls.

Ismeretterjesztő.

FILLÉR. Jön a lilkI'. N 111 d

30 éve megh1l11 egy fillére .
melyről tudjuk. hogy forgalom
ba jövetele n1lpián ki is m,;'1I1
a uil·ulból. (Amir' I öreg pill"'':

rek tudnának mesélni. hogy
váglák Pesten a Dunábll zseb
számm. Igen, mert 1lZ addij:!
s7:ol<iÍsos 2 kr1ljcár helyell <;>

lillél'I k"plak borravalónélk. ami
végre is'egy pincér I< beln\!k is
sok volf.) Tehál nem erről van
S7:ó. h1lnem a P'II li !iár'.I, a
pengő-liIlérról. Ez aliIIéI' rJR
ismerőse a magYéll'n1lk. Thiikö
ly,Rák6czi kurucai d1llollák I1I.jr:
"Nem egy fill~r, de I< 1 laiiéI'
kell idll pajtás".

Ez cl lill''1' élL (j~11pja a Illa i
fillernek. A r~gi fillllrll<zk Illeg III

eredete a követk",zö:
Hall lIev t:etü n~mel (~vábl

váro blln verlek oly kicsin, Qr·
fék ü ércp nzl. 1lmelynek a nev
származási helyérl>1 haller, heller
lelt és ebből származotl 11 m1l~

B'Y1lr fillér SZlJ. mert hál a sz 
pesi szászl<.:r <;k 'LI k litján el·
I rkdl NémetOl"zágból nálunk
is L/ a fi1lp "nz, v1lgyis 1lpr{
pellz. Hanem 1l kuruc kOI'Sldk·
ban azérl megbec iilt pénz' tr

BecsiJljük mJid III II mi i~,

merI bizony 'lll' I ,'1 I' v1lln
pengő-fill 'I ,;1 Ili 10:,1" 311nyit
mint 1'1051 i.:B'Y _'l,t\ vr ,alu
Cl7 rkol'on.is.

$ ••• 4

• % •••• Ui .....

Mit fizetünk az
élelmicikkekért
pengőben ?

Az uj tanyai iskola
felavatása.

Minden há71arlásl o JC?gnll
gyobb mél'lékben érdekeini
fogja, ho !yha a mai iÍr3k1l1 az
1927 évben köletez rengőbe

áts/.ámitjuk: mil fogunk akkor
fizetni a legfonfosabb élei mi
cikkekért ?

Aláhb hozzuk az 1914. cvi
november hó hivlllalos .:irjegy
zéséf. 1lmelyek II kövelk' z
árakat tüntetik fel. pengöre való
átszámllással egyiilt:

ÁrClk K-ban Pengőben

1914 -1926
BorjuhIIS I. kg. 2.80
Zsil' 1.70 28000 2.~4

Szalonna " 1.50 2::;000 2.-
Liszl O-ás" 0.50 7400 0.60
Kenyér 0.44 6800 0.52
Tojás elrb. 0.06 2:-i00 0.18
Vaj 4.- 60000 5.20

Látjuk lehát, hogy több élei·
miszel' fölölle V1ln jóval az
1lr1lnyparitásn<lk,·j y klilönösen
a toiás ára. ami a nagymérvíi
kivi lellei magyarázható nll?g·.

E!ismerő oklevelek nemcsak
ipari munkások részére állit·
hatók ki, hanem kereskedelmi
alkalm1lzotlak számár1l is, akik
huz1lmosabb idő óla állan1lk
valamely cég alklllmazéÍsában.

A jav1ls/athoz csalolni kell a
kitüntelésre 1ljánlofl kereske·
delmi 1llk1llmazottnak személyi
odalait, az alk1llmazó cég bi
zonyitványát és 1lZ illetékes
rendőrhafóságnak olY1ln irányu
bizonyitványál, hogy nevezetl
büntetlen előéletü és a kom·
munizmus al1ltt tanusilolt ma·
galartásll kifogás alá nem esik.

Csak 0lyal10k jöhetnek lil?ye
lernbe, akik cgy munkaadon<ll
legalább 30 éven át dlloltllk
szolgálatban.

Az iskolaszék határo·

zatából közöljük 1lZ örven

detes hiri, hogy 1lZ uj községi

t1lnyai iskol1l e hó 21·én Vd:-<iÍr

1l1lp d 'Ielőtl 10 órakor I 'z lin

nepélyesen fel1lvatva. Ez 1llk1l'

lommai csak a nyilasi iskola

felavatásll I sz me!JlilI'lva. mert

otl már a tanitás megkezdődött.

Ezen ünnepélyre a köz"ég la

kosságál az iskolaszék meg-

hivia. I

Hirdetési szelvény.

Minden előfizelőnk és olvasónk
aki 10 ill' szeivényi szolgáltal be.

diilalanul közölhet egy

publikáció. hlrde~st.

- - - Te..~k itt le...Avni. - - -

Mikor a magyarok Kereskedelmi
megszólalnak . . . alkalmazottak

kitüntetése.MU ér .......Al.....d6i jov?

A válilsdóiog kiferjesztésé·
nek vitája alk1llmával hallotIam
az alábbi érvelésl a gyoroki
csángók között: Mit ér ma o
váloszIójog ?

Egy gulyást, egy Iiler bort,
egy pántlikás szivart, egy szil
nes loliBt 1l kalaphoz, 1l kor·
Icsfeleségeknek egy 1llsószok
nyárav1llót, no meg legfeljebb
öt pengő napidijal.

De csBk öl évenként egyszer,
ezt is csak ugy, hB mindig
elvhü oz ember hüségesen, ki
tBr! amellett 1l jelöli mellett, aki
jobban birj1l. - és kövelkeze·
tesen mindig arra szaVCIL, aki
többet fizel. J::rdemes azérl
olyan nagy lármát csapni '?

Politikusok.

Mindeni elronl a kormány,
monclotl1l Sózó Péler toronlál
vásál'helyi kovács.

- t-Ia en leszem azt, ha
Ti~zJ Islván helyen ülnék, más
politikát kezdenék.

- Hál éri maga 1l polilikához?
- Mester vagyok benne,

ok<Ír~'s ak alópatkolásban.
- Akkor talán megmondaná,

hogy II készfizelések felvélele
milyen h1llóssal lesz a kiilke·
reskedelmi mérlegünkre ?

- Tisztában vagyok vllle,
mondolIa határ%ltan, dll a
tudományomat megtarlom ma·
gamnak, tőlem több hun
c'utságot ne lanuljanak az urak.

NAv",."\vo. Ur

hcsz~ljiinl< ej:!Y kicsit arról o
jobbpárlr61. - éÍlIl elém Toron·
Itllerzsébelilllwn egy erősen

bepóllnl<iJzolt kubi!<os, 1110501y
gó derülr <lrccal.

- Az én becsüle lern ugyon
nem n1lgyon veszi be, de ugy
lálom, hogy jobb iti 1l leleplls
községekben CI kormánnY1l1 tar·
tani, mert hurok vCln 1l nya
kunl<on.

Jó, jó b1ll'átom, - monuol·
t1lm neki, láfvél bogy erősen

bizonyt"lan olapokon áll, men
jen CSuk sz'p n haz1l. oludj1l
ki magát és ha majd kiizzlldott
egy-klll el ci pálinkdt, holnap
szivesen elbesz~lgefünk.

- Felfortyant. - Hát 1lztán
<lzt hiszi llZ ur. hogy én józan
fejjel is tudok munk1lpárli poli
ilkói üzni?

Dr. Bajtay Mihály
kir. gazd. főlanácsos.

~ ..~ , .. '

Az endrődi

hangversenyről.

Lé.l?kemelő iinnep keretében
üil.: meg az endrődi Kath.
Polgári Társulat 30 eves fen
nállásának évfodulóját r. hó
10-én, melyen Endrőd község
szine-jllva részt vef!. Az ünnep
seg a K ",r zász!ójának felszen
teléséveI kezdődött, melyet

serntls Mihályapátplébános
végzett. Szép beszéddel em·
Ipkezell meg a Kör 30 éves
működéséről.

A iubiléiris ünnepséget 150
tel'I tékes társas vacsora követ
le, hol az egybegyülteket a Kör
jelenlegi elnöke I<urilla Mihály
kÜ7.ségi albiró fogadla. Az ün
nepi beszédeI Kálló Ferenc
róm. kath. segédlelkész lartolfa.
Hangoztalfa a ma annyira szük
séges összetarlás!, meri elha
gyalollságunkban egyedül ez
adhal erőI és kitartást. Utánna
Vlagyovils István köszöniötte a
30 éve a társulatban mint jegy·
ző múködőMoldvay Lajos kÖ7
ségi jegyzől és a 90 1llapiló t1lg
közül a még 4 élelben lévő ta
got. Dr. Kovács Péter tiszl\ or
vos szinlén az összelMlást h1ln
gozt1llfa. Az ünnepélyes vacso
ra Kovács Islván és Varju Jó·
zsef földbiriokosok beszédével
ért véget,

VacsorCI után 1lZ egyb gyül·
tek m g sokáig együ(f m1ll'ad·
télk. A lialal 'ag a reggeli órá·
Idg járla cl tdnc I ~s gy kl?l·
lel1lcs <'slll emk'kével oszloll
szél il limh sóg·.

Az Endrődi Kath.
Polgári Társulat

30 éves jubileuma.

Az endrődi népművelési bio
7.1 IIsóp- r. hó 14-én jótékonYL':
lu hangvllrs\!nyt rendezetl.

Nagy"Zámu I<özönsllg gyö
nyörködött ugy az el61ldók kl
hsilú sZ1lvaib1ln, mini a dcbre·
cl!ni dalosok kec!\- 'c; míivészi
éneké bcn, lIlelyC'l f(, "venc Rtl·
dolf reáliskolai 11l né'l r vezeteIt.
A _IUnni n\!11l akaI'<' t1lj1S után
Tllnló Józsd \'i1rl11\!~yei m'pmű

vl.?10si lilkár izzc\11logyar l'rzl's,
~l:I óthalolt buz<.litó beszédet
mOlIdo". Kiilön míivészi élmény
voll Kiss Bél1l lenorislilllak gyi)
nyörü szólóéneke.

SZllbadelóad6sltarloll dr. Do
manek Pál egyházmegyei tan·
fdiigyeló "A hit és II hllz1lflas·
ságról", mlljd Hunya Irma lani·
16nő bájos szav1llala küvetke'
zetl. Az endrődi daltirda kitű'

IH)'II belanult darabot énekeli,
<1Lután Tekky Pál humoro c1ő

Bdá~a köwtkezell s az estél
"A kinCIi influcnzB" cimű dal·
játékkal f i zte be.

A magas műv szi szinvonalu
hangversenyt reggelig lartó
tán.:mulalsá zárta b .
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FIGYELEM! Következnek a disznótorok, vannak még OLAJOSnál jó TISZAVIDÉKI BOROK. FIGYELEM!
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PUBLIKÁCIÓ,

40.000 K, Hoffmann Ferenc
35.000 kor, Barto' Máté, Vla
Bypvils Islván, Vé\i'ju Fülöp
Kildc\r MártoIl. Kesselmann An
dor 20-20,000 K, Hunya András
10.000 K, Varju Imre 5000 f(-I.
Az elnöks":g ezuton mond
köszönetei aszives feliilfize'
tőknek.

Tűzeset. Kolompár jános
gyomai lakos házil r. hó 14-én
az éjszakai órákban !üzel fogait.
,z<zrellese. hogy ház mag'ában
<illó épiild voll, lávolabb 11

szomszéd hiÍzaklól. igy klilönö
sebb baj nem történI, csupc\n
ez az egy ház égeti le. A túz
keletkezésén ck oka az volt,
hogy az éplHet cgy rozoga
fakém":nnyel voll ellálva. III Ivbe
1IZ alacsony szoba mennyezele
oly közel álloll, hogy a kive'
zelő kálylJacsólől a letózel
liiz'l rogolt.

Minden. a GYOMAI UJSAG·ban
közölt publlkáci6 a községházán

, is kihirdettetik annyiszor, ahány
szor a publikácl6 közöltetik.

Az országgyülési képviselövélau
tások közeledtével ugy AZ EST,
mint MAGYARORSZAG és PESTI
NAPLÓ részletesen foglalkozik a
gyomai kerUletet érintö események
kel ls. Leközli a jelöltek neveit,
esetleg fényképeit. Aki a három
legjobb lap közUIvalamelyiket meg
veszi, az azonnal kap ajéndékba

képes mUmellékletet.
Lcchnilzk y Lilios as.lalos meslel'

nÜillclVt'1 ilol'll1y Mrkld.s· Ilf sz.
i.)lti IH~ly~.zl~ M. A nagYl'n..lernü kÜZ.Üll"
scg sl..i ~~ piÍl'lr015J:O;c.iJ tov,jbbrd is
kl:'" lll. l~pi't1d l;-S b,.'It"l1liiy asztalos mun
1i.i1I"at ~l legtl!l'súbb"lll tovóbbm is
\',illlol<,

Egy j6 házb61 való fiu tanul6nak
azonnal felvétetik Katona Gyula
fUszer, vegyes és börkereskedé
sében Gyomán.

FClzekll5 PM géPl'Sl 6~~ 3Zl111lU bázlJ
ili!tlllllllli l..h~I\(jlll),-il!src, U\1·yszinlcn k~l

pur ganrrlurtl \..·~l'plugép kedvezó fiu' ...
'.<si klllirdcl,.r,d liibb évi ,eszieire ,I~dó,

1\()s'''ull1-11iL:d.
~:lI.rlldv,]ri jlJ~~d, Malom UIC\l lÖl-.c)

:-;ZZlIllll h':'Zdll .. t1 R drb I\utgélllllek vi."1ló
c,lülcztll es C!JY cseresznyd'd derek
"Iodó,

A RÜZ~(]"'IlICll ~lb. szt1inll haz SUl"
bml kézb,jl eloldó. I'rdeldú<lni Ir 1"'1 d

"Kullll1'a" l:önyvk res"l'd~shl'n.

Ha szép ajándékhoz akar
jutni, v e g y e meg akár az
uccai ujságárusHóktól, akár

.Kun Ferenc, Katona Gyula,
Weinberger Rózsika, a Fo
gyasztási Szövetkezet, Ehr
mann Adolf, Trafikánt üz'
letében AZ EST, MAGYAR
ORSZJ}.G, esetleg a PESTI
NAPLO-{ és azonnal kap
ingyen képes mümeUékletet.

Hivatalvizsgá1at. Endrőd

községben e hó 16,17 és 18-án
a lll. I<il'. adóhiv<llal részéről

hivatal vi~sgálat volt.
Karcagi vásár. Karcag r.t.

városbdn a legk ',1.. lebbi OrSZ11
gos vásár nov. 29,én lesz
megtartva. Az álldtvásárra csak
ló, sertés és marha hajtható fel.

A debreceni presbiterium
áHást foglalt a szombati es
küvők eHen. A debreceni 11214
készí kar állást roglali az cllen
az elharapódzó szokas ellen.
hogy az esküv6kcl szombatra
teszik s igya lakodalmi ünnep~
ség gyakran átnYlllik a vasár~

napokba is, ami a vdsárnap
IlIcgszentel<::'sd sérti. Ez":rf a
debreceni pl'l?shileriulll Icgufób'
bi ülésén kimondta elvb<:lI. hogy
a sZalllbali eskiivőkefnem tar/ja
kivánafosnilk s igyekL'zni fOl;l'
ily irányban hangulatot kelteni a
hivek körében.

Gazdasági teendőke héten.
A répát és burgonyát kUfJ<lcolc
ba rakjuk és már vaslagabb ta
kmóval látjuk el. A gyiimöl~

csösökben a fa metszésének
most van legkedvezőbb ideje,
A termés nagysága a falujban
a leg'kisebb mennyis"'B'ben és
a növények által leg'neIJez 'bben
felvehető tápanyaglól füg'g, ez
pedig' a foszforsav, amil szu
perfoszfáltal adunk vissza il
talainak, mert ennek foszforsav
tartalma vizben könnyen ol~

dódik.
Legkisebb napszámbérek

a szarvasi járás terűletén.

Az ill,,1 'kes bizottsjg u szarvélsi
járús lcrülelén a legkisebb nap'
szöl1lb.'rekct a lúivetkL'Ll",k»'
állapilntla Illq~: J.Férfi Ilapszám
nüv. hóra 30.000 kurona. Női

napszám nov. hcíf<J a tenli
napszámbér 65 százaléka.
II. férfi n<lpszám dec. hÓI'a 5~

eur kOI'una. Női nilpszólll ,I<.:c.
hóra il kllli nal'"z.Jll1bér 65
szóz0k'ka. t 7 éven aluliak n (lp.
sL.Jl11bére !lemr.: \,(lló lekinld
nélkül milldkél hónapball a
fenliek -O százakka.

Köszönet. A Békésvárme
gyei Iskolán Kiviili N":pmlívelő

Bizotlság' endrődi csoportja
állal f. é. november hó 14~én

cl r. k. polg-. isk. Kullurtennébcn
Im'foll hangversenyén a kövel
kező umk voitak szivesek
feliilfizefni: Cscrnus Mihály
100.000 K, Dr. Osváth János

Felülfizetések. A Jegyzők

Orsz. Árvaház Egyesüle/ének
hallgversenyén az alanJi fcllilri~
zetések förténtek : Kner I. 380
ezer, rlartenstein Igmíc280 ezer,
Spitz Jakab 200 ezer, Kerekes
Károly 120 ezer, Dr Páll<a Pál
110 ezer, Dr Christián Kálmán,
Csontos Dezső, Wag'ner Mill'4

ton, Wagner józsef, Vásárhelyi
Isfván, Szabó Benedek 100,
100 ezer, Pétermann józsef 90
ezer, Iványi István 80 eze.r Dr
Zcőke Anfal 70 ezer, Biró Be~

nedek, Madariis Gyula 60-60
ezer, Osválh Sándo,', Gliicll
Ármin. Dr Tardos Gáspár, f(o
vőcs Lajos főposlall1esler, özv.
Kalocsa Istvánné lireblay Laju',
Berkovics Adol 50:50 ezer,
Greissing József, Kovács jános,
Papp Vazul 40-40 ezer, Biró
jános, Kovács János, ~s Szabó
Imre 30,30 ezer, Dutkon Er
zsébet, Kohn CiYllla, Llhl'in IsI
ván 20:20 ezer, Mányiné P.
Olga. GroszZollc\n, Grosz 31111
dor, Fekete Sándor, Dr Miklós
Ferenc, N.N. 10-10 ezer koro
nát. Fogadják mindl!zek <l vc:
zetőség hálás kL'szönelét.

TöbbszÖl'ÖS gyilkos Gyo
mán. Egy idő óla nagy nyug
talanságo! szerez esténkint egy
többszörös gyilkos a gyomdi
rádiósok közölt. Azért nevez
zlik gyilkosnak az illetőt, mert
a visszacsatoló fUtyülésével él

rádiósoknak az ideg'eit gyilkol,
ja. Az isrnerdli.;n gyilkos nl:m
soktiig üzheti bünkt:~llül a
fiityiilését, meri a ródiósok
deleldivj.'i már nyomon vannak
és reméljük, hogya kiivelkez6
sztimllnkbílll lllár bccó>z<'Jmolha
lunk a R'yilkos clfeg-aléÍsár(,1 és
az azutáni számban pedig
arról, hogya rödiógyill,osl II

biróság;) millió kol' Illar" meg'
büntelte. Ugye, hogy ellnél ol~

csóbban is ml;)c! lehelne c~i~

náltilfni a rádiókl,;:,zül<ike!. ilogy
al. nc fülyiiljún mélsnak.

Elmarad az endt'ödi vását'.
Hivatalos helyről nyerf L'rtesü
!esünk szerint az elldrőLii vá,
sár a f. évbcn meglarlva már
nem lesz, mint ahogy <lZ a lél
kosság közüli el van terjedve.

Dalestély, Az Endröcli Ipa
ros Dalkör 19~6. évi novcmber
hó 21-cn. <lZ Ipartestiilef összes
helyiségében. táncmulatsággal
egybekötölI szig-oruan zártkörű

dalestélyt rendez.

H I R E K
Istentiszteletek. A rerorm.

templombim nov. 21-én d. e. 9
orakor prédikál Harsányi Pál ref.
esp~·res. Az ágostai evan,
15élikus templomban délelőll

9 órakor német nyelvii Isteni'
tiszleletet tart, Feiler Ernő

lelkész. A róm. kafh. templom
ban reggel 9 órakoristenlisztelel
evangélium mag'yanízallal,
tartia Csernay Géza plébéinos.
D. lJ. 3. órakor Iyfánia.

Tűzrendészeti felűgyelői

kinevezés, Dr. Daimel <llispán
21323/1926 ikt. szám alatt a
gyomai járás lüzrendészeli
feliig-yelőjévé Wagner Mártonl
lapunk felelős szerkesztőjétne'
vez!e ki.

Esküvő. Barálll Mihály és
Szabó Erzsike f. hó 18-<'111 tar
tolták esküvőjüket a gyomai
rer. templomban,

Orvosi hir. Dr. fenyő Imre
az 01'1'-, torok" g'ég'e es fülbe,
t..;gs~ltekszakorvosa Békéscsa·
bán' rendeléseit megkezdte Fe·
renc józsef-tér 9. sz6m alatt
(3zalay,féle ház).

Dr. Barabás Béla Gyom<l
község régi ország'gyűlési kép·
viselője f. hó 21,én Erdélyből

köriinkbe érkezik, hogy felele
venilse régi barálaival és tisz
telőivel a szép idők régmult
em\éI«::it. KeriHni kivánva a
közszerc'plésl, En",r ur venLkge
I,·sz. aki házáb<ln tisztele lére
vasill'llap ünncpi vacsorál ren
dez.
Népművelődésielőadás. A

g'yol11ai népmíív"I~~i bi;ollság
r. hú ~4-én aZ Iparlestület helyi
ségében sZill<"I(,adást nmdez.
Előado Domokos János tanil6
lesz.

Késsel megszurta a ven
déglőst. F. hó Ic ·~n éjj,,1 Biró
istv<ín endrődi lak s szóváltiIs
ból kifolyólag m<2gszurta Ke
nyeres András endrődi ven~

dégll)st.

Gyoma és Vidéke Tejszö
vetkezet r. hó 21-én délelőt!

11 ór<lkor Gyoma köz 'éghil'la
nagylLTl1lében rcndes küzgyú,
lésl 1,11'1. r'clhivjlli', a tagok li,
gyeimét, hogy cl. a közgyl"ilés
tekiniel nélklil arra hogy héínyan
lesznek jelen hafélr()zJlkc'pcs
I sz. Igazgalósflg,

Te erautó fuvarozá8t
legol«:8óbban vállal

~

KEREK_ES KAROI~~
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~ ~
I~ Aki ingyen akarja Pestet megnézni :~

i$ ÉS AKI ;1
~$ jól és olcsón akar vá.8á.rolni~ $c~I: az lekintse meg több milliárd értékU !I
i__$ áruházunkat, ahol minden elképzelhető ~_=_;

férfi- és nöi szövet, kész férfi- és nöi ruha, télikabát és
~~ sz6rmebunda, kötött mellények és szvetterek, ~~

I ~~~f~~~f~~~~fI~~~ I
~ ~ARUFORGALMI SZÖVETKEZETE
~ ~
~$ BUDAPEST, V., Nádor-utca 12. $c~

~ ~
illliiliilliiliilliiiiilliiliilliiliilliiliilliiliilliiliillilllilliiliiuiiliilliiililliiliilliiliillHllilliiililliiliilliiiiilliillílliiKilliiliilriiliilliiiiillli.

A "gy" betUvei jelzett gyors-, a többi pedig személyvonat.

VASUTIMEN:ETR:END

Lapkiad" t

"H U N G AR I A"
könyvDY0U1.dai U1.űi ....tl-.,..4.

Szerkeu:tésért és kiadásért
lelei 301 I

WAGNER MA ON

a nagyérdemll közönséget,
hogya SIRKOSZORUKAT
itthon készitem, olcs6bban
és iziésesebben mint az ed-

digi gyári koszorukat.
Megrendeléseket elfogadok

minden formában és
nagyságban.

BIRÓ BENEDEK
asztalos 'és temetkezési váll.
Gyoma. (r~!I! .&.rfézil;ui 1\1<!i1ell.;

A körösladényi állomástól BO
méterre fekvél ház eladó. AJ:
épUlet kitUnöen hasz",~lható

gabonavflgy anY"9áru keres
kedés céljára. Mod~rn 6
szobás lakás és.melléképülel
is van benne. Utóbaj 53 folyó
méter hosszu, szoba, konyha,
kamra, istálló, sertés· és ua
romfióllal 1800 rI'égyszöglSl
terUleten.
Eladási ára 850 q. buza.

Felvilágositást a klad6hivatal ad.

Eladó ház.

Értesiíem

telllZé!l5Ze,'lnli m,~rel·

ben rOIEsd3nlll/ltesdrbt
bói legju t nYOl "j;~an
beszere:r.het

Oz LETATHEI~YE.zÉS!
Krampner János borbély és /odr. SI

Uzletét a régi helyisegblSl KOCS;5

Sándor uj épületébe gróf l"lSZll
István-ut (Berényi.ut) helyezte, t.

Drót! erit.Jst,
sod ro nyág bJbetétet

f. KISS GABOR
, szitás·mestemél

Gyonla, Deák Ferenc ucca 19. sz,

======-

Tisztelettel értelOiteno n.é. közönsé·
get, hogy deco:Moer elején Kovács
János ur házjl):m (Selyem·ucca)

borbély és fodl',iszi'zletemet
megnyitom. J U H A sz lJ É L. A.

r················IIU
,. ..,II S2lIkkép:telt ..'· ~=KovACS-MESTER, =

• uradalomba" vagy nagYdob il= gazdaságba JANUAR 1-1 bo- =
• lépésre állást keres, •= Megketeséseketlevotlileg =
• a kiadóhivatalba kér, II

~••••••••••••••••••••.J

13'06
14'13
2'12
0'15

20"40
2'02

14'28
20'05

17'20 gy.
20'14BY.
15'58 gy.
18'50 g\"

15,20 gy.
15'57 gy.
20'15 gy.
20'51 gy.

Gabonapiac : Buza ;)7(l. rozs - ,
árpa 200, zab t&J, lengel'i szemes HiO,
csöves 115 ezer 1I0rona mazsánkénl.

Husérak: Mllrhahus 16, borjuhus
-. serlésllUS 24, juhhus 16, szalonna
26, 7.:,ir 20 - ~''', k(Jlhl.Í:"'l 3? ,'l\.'r !u)ro..
na l<ilogTlllllonllénl.

GYOMAI PIACI ARAK:

Tejtermékek : Tej ilOOO, tejfel 14
16.(){)() IC lilerenllént, lehénluró G- 6000,
v~j 40 - 45.{)()() I<oronll lIi1ogramonl<énl.

Baromfi és tojás: Csirl,e pária .")5·
I\'ul; drb.ii] ro. KuCSll sovlÍny ".-n·ja ilO
90, Liba sován\, drb.ja 70 -ll(J, I<a
csa kövér 16, Libll köver 17, Pulykll
t6 ezer korona kilogTllIllOnl{én!. To
lás drb,jll 1600 korona.

~ .

El3fizetéseket~ és

hirdetéseket felvesz

a GYOMAI UJ3ÁG r~szére

BLEI":R MANÓ.

BUDA.PEST-GYOMA
5'50' 10'05 gy, 13'35
9'53 13'01 gy. 19.08
0'32 5'41 8'56 BY.
5'- 11'10 11·50gy.

cg,YOI'tA. - BtKtSCSA.BA.
23'15 4'30 8'13 gy,

0'17 5'31 8'55 gy.
10'03 13'02 gy. 19'18
11'08 13'40 gy. 20'IS

Bcsabáról indul
Gyomára -:rk.
GyomiÍrói indul
Bcsabára érk.

Bpestről indul
GYOl11iÍl'il érk.
GyomiÍrói indui
Bpestre érk.

Papp Vazul ócskavas, használt bu
lor és fémkercsked6. Gyoma, Jókai M.
(Dohány) - ucca f'>J7. tudatja a nagy
érdemli közönséggel, hogy nália a leg
jutÍlnyosabb 6rban lehet ku))ui su~z

ter, szabó és női YalTógépellel, zong'u
ra, gramofon és hegedű, szecsllavágó
darálók, egy szobilbeli butor, sublól,
gyermellagy, mazs611, hintóféderek, aj·
lúl< ablakoll. kerliszerszámok, [(igg6
és aszlalildmp611 legnllgyobb valasz
tékban. lIis kézikocsi. rUbranyos vas
abr\". hévér járgány. sparhelt, kályha,
eSllerg<ílt fUggönylllrló, drólkerilés
bilrmilyen méretben. Az eladott árul<
irtéke g<lbonilblln is fizelheiő. Ugyanő

vesz mindenféle ócskavasat, rezet, ól
mol, cinket, lúrölt genellet. hasznllve
hellen rádiólwl, rOllg\,ot, csonlot, su·
badarIlboi, és biirmilyen üvegekel.
Könnyü lIél lovas stráfllocsijiln min·
dennemü kisebb fUVill"Ol<ll1 olcsó dij
SZilbás mellell vállal.

GROSZ ZOLTAN fatelepein : Asz
talosoknak : minden merelű gözöli
bükk. Bognároknak : mindenféle
szerszámfáll, ll. m. kőrig, szil, aktlc
rönkölI 40 CII1. vastagságban, bükl,
hasill'ánv, sth. t1l1andóan lIopható. 
Egyben Jrle';I. o gazdaközönséget,
hogy velőgepek két evi hitelre tetszés
szerinti részletel:ben készpénz árban é\'i
7 százalék kamat mellett I(aphmó.

Eladó ház. A Rákóci-ucca 679
szém alatti hált. azonnali beklSl
tözésre elad6 minden elfogadhat6
áron.

trlesitem II n. é. IIÖzönséget. hogy
II sirl<osznrukat illhon készilem olcsó·
ban és izléses~bben, mini az eddigi
gytlri I<oszorukll!. Megrendelésellet el
rogdcioll minden fonniÍblln és n~gysag

h,n1 Bir') Bcnedel( aszllllos és !emet
kezési vdlllllllta, Gyomo II régi Artézi
Iwl mell~11.

Kél lakás njonnan épülő hazban
lllellékhelyjség~lIl1elegyütt GYOll1ll kö
l.c~én lIilldú Ertesiléseket ad Bndapcsl
Dr. [jencsik Zolt6n II., Horválh ll. Y.

Lakodalmi ajándékot szépel cZliI·
szel'üt legolcsöblln beszerezhel KOHN
GYULA bádogosnál, Gyomdn Endrő
di-ui 1100 sZlÍm, ugy mini lI11nn1ll, zsir
bödünl, mosófiJl.ekal, fejől, vedrel, 10'
csoló!. sZl1nSI, reszelőt. Elvállal min
denféle épulet munkát és javitást
olcs6, gyors és pontos kiszolgálás!
Nagy fUrd6kádak kaphat6k.

BOHN M. és TARSAI békésCSllblli
gőzléglagyárának hornyolt cserép
~Yárlmányainak lerakalll Gyom6n
GROSZ ZOLTAN fakereskedlS Vll'
suli lelepén, Endródön II flllelepcn:
EliJdós gyári árblln kedvez6 fizetéSI
feltételek mellett il cég gyomai és
endr"di irodájában.

HUOYECZ LAJOS lakatosmester
Glioma, Temető UCCll 072 e\v6l1alja
takaréktllzhelyek és sirkerltéaek
k<',zilésél és javil6s61, kélyhék Char.
lotte bélelését és minden e szallmci·
Ilii vágó IllunIIát. TakaréktUzhelyek,
berakott sparheltekhez ajt6k, sU
tök, rámák, vaskemenceajt6k a
le~eg\,szerübblől II legjobb l<il'itelig
:dlandólln raktáron. FUrdlSszoba be
rendezéseket szakszerlien lIészit,jlll'if
<', ~;:"rel. I\öllségveléssel dijmente~'m

:~()I~·ál. Minden nála készitell munká
ért jólállásl "állal. Kedvezö fizetési
feltételek.

Butorok. Tele sima és tömör hálók,
ebédlől" festell bulorok, dió, eper és
blikkfa kihuzós ebédlő <lsztttlok, Illa'
d~rn blll<lIfa és hajlitolt ~zékel( öllan
{h',all r.ll'IMon vllnnak Valay Gábor
Illnlorrrúre bcrenclczelt aszlillos ipar...
klepén Gyom,in, I<ossulh Lajos lICC"
7.....7 SZ,llll. Ugyanott épUletasztalos
munkák jutányos áron megrendel
hetak.

A legjobb minlSségU tiszavidékI
bor nagyban és kicsinybe zárt
edényekben literenként is állan
d6an kaphat6 OlajoS Lajos bQr
nagykereskedlSnél Gyomán. Ara:
literenként 16 és 18 ezer korona.

SzlIvádi Irma It.lmérését a
Schwarcz Néci házéba (Vasut
utca) helyezte át, ahol a legjobb
mlnlSségU italok kaphat6k,

özv. Bércs Anllllnénal< Gyol11án,
~róf Tisw Isi ván-ul, ;)44 sz. alllil ~gy

,wbal<;iI \' il;,ja és I<el és fél serlésjá
rósa van cl i.'H.lC"1 ,

r..-..............••............~.,
i PRIVAT i
i disznóvágást i
~ elYéllalok. - BlSvebbet i
! Medgyesfalvllmre hen- !
• tes Uzletében vagy pe- i
, dig Petőfi ·tér 2 sz. alatt

i KovAc§ JAnos J
! hentes és mészáros segéd.

i............-............~~......

BÁCSY ÉS TÁRSAI BANKHAZA Gye A
(Érdekkllzösségben a Békéscsabai Takarékpénztár EgyesUlettel. Békéscsaba.)

Igazgatók: BACSY GÉZA, KovAcs LAJOS főpostamester, VASS GABOR, ügyész: Dr. CHRISTIANKALMÁN

Tudomására hozza aZ érdeklődőknek, hogy a javuló pénzviszonyok folytán előkelő bankösszeköttetései révI;n
módjában van ugy rövid, mint a hosszu lejáratu váltókölesönöket bármely összegig igen kedvező feltél"pl,""

mellett a leggyorsabban folyósitani.
Tőkekamattörlesztéses35 éves jelzálog kölCsönöket 8.8 "Ja-os évi részletek mellett bármely összegig folyósit.
Betétekre, melyek felmondás nélkül bármikor kivehetők, I e g m a g a s a b b k a m a t o t f j % e t i .

Bővebb felvilágosítás a BANK helyiségében a nap bármely szakában nyerhető.
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István
GYOMAI uJsAa

ladár é•
In

,
6 oldal.

gyomai cég malmaiban és
terménykereskedésében

minclenk 1r (J nag'yl<özönség legjobb, leggyorsabb és legelőzékenyebb ki zolgálását
tartja kötele ségének. - Mielőtt gabona termését értékesiti keressen fel bennünket.

BERAKTÁROZÁST DljMENTESEN ELFOGADUNK.

I

között

INDUL:

........... • ..... e"e" "c·

HIRDESSEN a környék legolcsóbb és legelterjedtebb
hetIlapjában a G Y O M A I U J S A G-ban.

....:==========_.
HallólHallól

Külföldi lópokrócok és egyéb takarók,
.Amerikai traktor és gépo'ajok,
Porosz szén és tüzifa,
Gazdasági köté'árukból óriási választék

és olcsó árak,
Műtragya (szuperfoszfát) és Porzol bár

mily mennyiségben kapható,
Konkolyozó gép használatra kiadó.

A GYOMAI
"HANGYAlI SZÖVETKEZETNÉL
a legjutányosabb áron szerezhetők be:

FIGYELEM!

.""" :;... . ~ ,. ... ..,..,.,..,., ~.......... ..

Autóbusz menetrend
G y o M: A. é,. E N D R Ö D

GYOMARÓl INDUL: ENDRÖORÖL

r~~·~....-.~·~..-.···· ...................................-..~,
• •• •I J~IZálogkölcsönt I
j :~s:;:~~~U:::~k :öe~:=:tb:8z~~~~n~:; ,• •• •= s ü r g ő s e s e t e k b e n . kieszközlünk =
j betáblázás mellett egy,két évre olcsó I
: v á I t ó k ö I c s ö n t is! =
• •i Hiteles telekkönyvi kivonat,kataszteri birtokiv másoiul I
• és <lZ OrszéÍgos Földbirlokrendezó Biróság eljéÍréÍs •
= al(IJj I1lcntv.sségel igazoló községi bizonyilviÍny :i nélkül ncm tudunk érdemleges válasz! aelni. i
5 Országos Gazdakör Tagjainak i
., Áruforgalmi Szövetkezete .,

Budape8t~ v.~ NAdor..utca 12.• •• •L.........-..~..-....-..~.-. ••••..-..........-....-....-....-....-...J

hajnal 4 óra 30 perc hajnal 5 óra - perc
hajnal 5 óra 30 perc hajnal 6 óra - perc
hajnal 6 óra 30 perc délel6tt 8 óra - perc
délel6tt 9 óra - perc délel6tt 9 óra 20 perc
délelött 10 óra - perc délel6tt 10 óra 30 perc
délután 1 óra - perc délután 1 óra 20 perc
délután 2 óra 20 perc délután 3 óra - perc
délutllin 6 óra - perc délut'n 6 óra 20 perc
délután 7 óra 15 perc este 7 óra 40 perc

FELTÉTELES MEGALLÓHELYEK: GYOMAN Kossuth L. u. gróf Tisza
István u. sarok, Piac-tér rendes meaAlló. Artézi-kut, Hangya fllUzlet.
Vágóhid, Iványi malom. - ENDRÖ N: Napkeleti vendégló. Kórház,
Kondorosi-ut, Piac-tér. - KOlön menetekre autó, a sofförnél rendelhetö.

Menetjegy nappal 1 peng6, éjjel 1.50 peng6, csomagjegy 50 fillér.

A lé"iákkal aláhuzott menetek hivatalos és állandóan fenntartott me
netek, mig az alll nem huzott menetek az AUTÓBUSZ VALLALAT által

ideiglenesen fenntartott menetek.

Október 4-től az autóbusz csak a táblákkal meg
jelölt rendes és feltételes megálló helyeken fog megállani,
kéretik a nagyérdemű közönség ehez alkalmazkodni.

Oépraktárunkat
te felej/se megtekinteni !:.

r~~·..-..~·~.-.....-..····.....·..-...........-.....-....-........·l
, Hindenne:anü nyo:aniai ...állyokai izl~6e.~.n;~p

I :iiu'N"GAiiIÁ; l
, KÖNYVNYOHDA.I HÜlNT1:ZET J
' PeiiUiMi~r 2. G Y o M: A. PeiöfiMt~r 2.

L.~ •..-..~~..-.. ..-..~..-..~~.~......

...........................................................................• •i "Z E P H I R" fafütéses folytonégö kályha i
: 10 kiIogram fával fűt egy szobát 24 órán át. i• •! Községek és közüzemek által a legteljesebb megelégedésre kipróbélva~ :
• több ezer darab van belőle használatban. :

•• •Gyoma község előljárósága is több darabot vásárolt. •• •i Gyári egyedárusiíás G Y O M Á N : i
• B E R KO V I C S A o O L F vas- és fúszerkereskedésében, hol mindenféle •
: vas- és szerszámáruk, tüzhelyek, szénfütéses folytonégő kályhák :i előnyös árban kaphatók. i
...........................................................................

Nyomatotr li "HUNGÁRIA" könyvnyomdaI múlntézetben GyomlÍn. 236 -1926.



I UdB
ARA 1000 KORONA.I. évfolyam 15. szám.

* POLITIKAI-, TÁR ADALMI- ÉS KÖZGAZDASÁGI HETILAP *
a kiadóhivatal vezeU5je.

Felelös szerkesztö :

WAGNER MARTON

A lap szellemi és anyagi részét Illeti!
minden megkel'esés

"H U N G AR I A" kÖllyvnyomda
eimére kUldendél.

Lapzárta P É N T E K, déli 12 órs.

kiadási

Iev é I
ivüli

I t•
nd

Szerkesztőség és kiad6hivatal

"H U N G A R I A" könyvnyomda
G y o m a, Petőfi-tér 2.

Előfizetésiár negyedévre helyben 10.000 K.
Er6f.zet si ár negyedévre vidékre 12.500 K.

M gjelenlk minden vasárn'lp reggel.

a gyomai választókerület szeretett közönségéhez.

,
~P'!"...es

Mindenek előtt él magam egész életének szelid és szeretetteljes alázatával és hálájával köszönöm
meg azt a f lemeltí ti zt ss' tev 'st, melyet megbizonyositani kedvesek voltak az által, hogy az én igénytelensé
gemet nem c'~Llk felkérfék, de ukal'dlom ellen 're csaknem kényszeritettek a képviselő jelöltség elfogadáscirel.

MérhetetleniiI nagy ~s sok lelldvivódáson mentem keresztül én mag'am. Valahogy olyan katona magyar
vér van én bcnnem, mell' parancso ólag szokott vala engem odaállitani, ahol jót tehetek felebarátaifJlllak.
küzs ;geinl Ilek és mindezek koronáj 'ul az én imádattal szeretett magyar hazámnak I S miután eleve ug'y látjul(,
hogya most megalakuló országgyii ·snél. eg'ész jövőnk évszázadokra leendő irányitása lesz fel ildi'lta az
ors7, y'il' "npk miutáll efhlcn István csodálatosan nagy egyénisége, bölcsessége és önmagát a ncmzelll Ic
áld wtul adni fl a elérte II yan, hogy a romok felett uj épületet épitett, de még e munka elv6g"zésire q)'ésl.
férfiakra van ~iiksége, I,il~ néki az uj honépitő munkában meginghatatlan erősségei és segitői legycllek:
u,-;y éreztem hogyha husz éves iti ni ,_zolgálatomat s szeretetteljes lankadatlan munkámat megbecsüli e vá'
la ztó kÜ.7-önség és ha él Minde:lhat annyi fáradhatatlan erőt adott az én igénytelenségemnek oda hl! ezt
állilaill cl. köznek nagyohb szolg latára és javára!

Ez azonbélll csak ug'v ktt yolna lehetséges. hogyha a szeretet és eJhivó akarat hiltalmas és min
cklleket megn: zgató cr6\ I fogia meg itt szegénynek és gazdagnak, kiket én egész életemben hüséagel rgvütt
szerettem és sZJlgóltu11l. il Iell,ét és nem pártoskodások tüzén kereszIül adják kezeimbe az országg')'Lil 's!Je
küldü Illi'llldálumot s Illi 11áll 'gyláI011l. ho~y cs.:!k a lelkek mélyén van meg az esengés. de a tetterő nem buzog
fel olyan mértékben, minI a,J közsé o- ink s benne egyélleink és a magyar nemzeti érdek megkivánná; - aláza os
tisztelettel és szere etteI hozom vá asztókeriiletünk nemes közönségének tudomására, hogy én a
JE ÖLT É TŐL ISSZA PTE és pedig teszem e lépésemet magyar ha:zafiui kötelességem azon
, zetében, ogy ez ált I se i sé ére legyek azon egyező akarat kialakulásának, mely minden nagy bb

. rtoskodá s fl edélyer lkü oda ezeti a mi választó közönségünket, hogy bölcs és meggon It
el atározással diadalra segitik

ország'mentő év orszá ot épitő nagy miniszterelnökUnknek vezetése alatt levő

· g zda, polgári pártot
egYilkal'attal szavazván le ezen párt hivatalos jelöltjére

"

Harsányi P' I

E ANTAL•
eddigi nemzetgyülésiképviselőre,kiben bizonyosan állandóan meg volt a népünk iránt való szolgála.
kész szeretet es k' fáradhatatl n I igyekezett azon, hogy külömbséget nem tévén az emberek között,
mindenkinek reá bizott dolgát hűséggel elintézze.

Midőn isméJe1t·w hálával köszönöm meg tisztességtevő szeretetiiket és jóságukat s biztositom a mi
p 'sz kiillinség"iinkd. hogy én toY6bhr<1 is az maradok, a ki eddig voltam nagyon mélyen szerető testvére
minden én feleharátolllnak, hű és kötelesség tudó szolgáia községemnek és általa mindhalálig szeretett magyar
l,öz "letünknek ví.l~'ol, Mindenkin k hű ".s édes testvére

Gyolllán, 1926 november 22~én.

esperes.
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dár és IstvánAI

ERAK

gyomai C~~ maIrnJiban és
tCl1l1~~nykere::>k .eJ '::>~ben

Illindel1k l]' t! na,~'yközönség legjobb, leggyorsabb és ICf:e1ózékenyebb ki Z\ l\ -,jI' I
íjj nil le "lel(~ss" gének - Mielőtt g'abona termését érkke ~iti kere en 1"',1 bennünket.

Á R O Z Á S T D I JM t. N T E S E N E L F O G A D U N K.
-.:::Ai:......,«. ft .. ft « .'V'''Y'''~''t$ •• ......4 •• 4 • • "~"",,,,,, 4 ••• 44 ~

Izálogkölcsönt
Halló I

a környék legolcs6bb s le eIterje t bb
hetilap/áblln a Q Y O M A I U J S A Q·ban.

Halló!

HIRDESSEN

_.==========41tM.
•

ho~szabb, vagy rövidebb időre igen
elönyös feltételek mel1ett eszköztünk ki.

r....-...-......·~...-.. ........-..····~.-..~~~~....-..,
••,
••
=I

A GYOMAI
"HANGYA" SZÖV KEZE ÉL
a legjutányosabb áron szerezhetők be:

FIGYELEM!

Külföldi lópokrócok és egyéb takar6k,
Amerikai traktor és gépolajok,
Porosz szén és tüzifa,
Gazdasági kötélárukból óriási választék

és olcsó árak,
Műtragya (szuperfoszfát) és Porzol .bár~

mily mennyiségben kapható,
Konkolyozó gép használ tra ki dó.

között

INDUL:

Országos Oazdakör Tagjainak
Áruforgalmi Szövetkezete

Ililc:les klckki~nyví \<ivollol,kalaszteri birlqkiv másolat
é aL Or,;zdgo' f'iilclbirl, .krendezl'j Biróság eljárás
éllóli 11l"iil .. ,<;C:ti I igazoló községi bizonyilvány
llcilkiil 11,'111 ludullk c:rclcl11lel:lC's válaszl adni.

s Ü t' g Ő 5 e s e t e k b e n kieszközlOnk
betáblázás mellett egy·két évre olcsó

v á I t ó k ö I c s ö n t is!

i
I

i•I
i•

i....................-.........-•.-........... I.~...-...........-..~...-...-..J

Autó usz menetrend
G y o N A é§ E N D R Ö D

GYOMARÓl INDUL: ENDRÖDRÖL

•JI

j
•••

!
f

••••• •••• ••••••••:
kipróbálva. •

•i:••:.
••• i

Oépraktárunk ~
ne felejtse megtekinteni !! l

...==========......
r.....-......................~·.......-.··· .......--..-..-.....--+ ··~~·l

i l'"1indennen~Un"YoJntat·'i':,nyoIL"'tj:d-é"ellé .. llé!pi ki....itelben 0lell6n, q"'ol'.an;1l pont.."...... é_zit a i

I ."t~!L~O!~~Ü.N.t..~ I
L Pet"fi~tér 2. €ir Y O M A Petlm~té.. 2. J

......~t.-..~ ..-..~. ••--....~· •.-.....-..

Községek és közüzemek által a legteljesebb megelégedésre
több ezer darab van belőle használatban.

Gyoma község előljárósága ls több darabot vásárolt.

Gyári egyedárusitás G Y O M Á N :
B E R KO V I C S A D O L F vas- és füszerkereskedésében, hol mindenféle
vas- és szerszámáruk. tüzhelyek, szénfütéses folytonégő k Iyhák

eléSnyös árban kaphatók.

E P H I R" fafütéses folytonégö kályha
10 kilogram fával. fűt e szobát 24 árán át.

hojn I 4 óra 30 perc: hajnal 5 óra - perc:
haJn31 5 óra 30 perc: hajnal 6 6ra - perc
haJn I 6 óra 30 perc: délelőtt 8 óra - perc:
délelótt 9 óra - perc délelött 9 6ra 20 perc
d61 lőtt 10 óra - perc délelött Go óra 30 perc
déiul n 1 óra - perc délután 1 óra 20 perc
déiul n 2 óra 20 perc délután 3 óra - perc
délulán 6 óra - perc délután 6 óra 20 perc
délután 7 óra 15 parc este 7 óra 40 perc

FLT' ELES MEGALLÓHELYEK: GYOMAN Kossuth L. u. gróf Tisza
István u. sarok, Piac-tér rendes "!~9AlIó, Artézi-kut. Hangya f611zlet,
V göhl , Iványi malom. - ENOROD N: Napkeleti vendéglö, K6rház,
Kond rosi-ul, Piac-tér. - KUlőn menetekre autó. a sofförnél rendelhetö.

M, netjegy nappnl 1 pengő. éjjel 1.50 pengö. csomagjegy 50 fillér.

I "I"kk í Dl huzott menetek hivatalos és állandóan fenntartott nle
nel k, mig PZ • lil ncm huzott menetek az AUTÓBUSZ VALLALAT áltlll

ideiglenesen fenntartott menetek.

OliJóber 4-től az autóbusz csuk a táblákkal meg'
jelölt rendes é_' feltételes megálló helyeken fog meg'állani.
[íéretik a nagyérdemű közönség ehez alkalmazkodni.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••: "••••••••••••••••••:••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Nyomatott a "HUNGÁRIA" könyvnyomdai műintézetben Gyomán, 24,3 - 1926.



Gyoma, 1926. december 5,

Köze ZDASAGI HETILAP *1- É

ARA 1000 KO O A.

8ADAL

1. évfolyam 17. szám.

* POLITIKAI-, T

Szerkesztőség és kiadóhivatal

"H U N G A R I "könyvny mda
G y o m a. Pet~ti-t6r 2.

Előfizetésiár negyed vro helyben 10.000 K.
Előfizetésiár negyedévre vidékre 12.500 K.

Megjelenik minden vesdrn p reggel.

Felelős szerkesztlS:

WAGNE MA TON
a kiadóhl\l(ltal v zetÖje.

"

A lap szellemi és anyagi részét illető

minden megkeresés

l N G A R I A" könyvnyomda
eimére kUldendő.

Lapzárta P É N T E K, déli 12 óra.

A közmunka váltság

P-nzünk s'se
megszünik. heli/zete is sulyos. Öl< még

A ma~T r pém: bec iil ete l, ")!csönhüz sem juflwlnak,
helyre '1\1. Cs k az ördög'i l1l~i'I nincs ingattanuIc Az
'osszakarat la~"'adhatja, ui l rszággyülés meg'oldja

bog?ezl1~mnagy.el'edmén'J'I' az in.góvagY?l1T? szó!ó na
A borzel spek \ansok álla \.;}'( bD hitel kercIesd, ep ugy,
felkopott. Lefünt él rettentő I mint a házhely ügyel is.
magas kamatláb, ma már Utöbbi téren már I.énycgc·
olcsóbb a hitel, ennek foly- haladás is taj)aszlalha:to.
tán dsebbek az ad" k is. A "Falusi kislakásokat építö
JélllUár 1-t"120 százalékkal sZtivctkczcl" községenként
c ökken az adófizetők . ,,' "

I D
' l S2 rVCZJ az epltkczescket

j'er le. e ez meg sa (az . '
l "" t"" -.. "1 . k II etlc'ltva az épit6ket anyag~e so s aclO. ro l e az I

egyenesadódfra sallangjait ga.
is, me.rt az ig'en solc He.ly- A munkásoknak elsősorban

1 munkaalkalom kell. hogy :l

te.len .S igazságtalan él mindennapi kenyerüket meg·
forgalmiadó is, Bár leszáI- kereshessék. Ez az én polm-
litották 2 százalélua, de én I kám !ényege, én ezért küz-
teljes er"mbő: ,üzcleni fo- dök, ezt akarom a megvaló-
gok (;zért, hogy az telje- sulás felé juttatni.

en töröltess "k, JalW leg- mert a fl?lfordulások keser·
alább is még' kjjebb szá!- ves nyoml.'lit cak igy f()f~ia

littassék. az orszóg' kiheverni.

is Illc";TcformáltlJ1c1ó. Meg
I,izaIá. adaJntt ki, hogy
crr~' 11('zve aZ CJrszám:ryülés
,:Ié I,ész tervekkel lépjcnek.
Én l1Ia~2"alll is a bizoltság

róf Bethlen Istvánt. Nehéz elölt S7.úvá fogom tell Ili az
programmal jött. A r"cept- Lig\Tt és orvoslást kérek
jére keserü orvosság volt elTe, Nélgyon fontos kérdés
irva, de ez volt az egyedüli 10VtHlbó a
a nemzet megmentésére. S I Kisgazda hitel.
ime az ország bevevén él I )l: II Z van az országban, cle
ke el'ii ''v ssá",ot. meg- ~ ~pekulán~ok igen magas
gyógyult ujra éle I és viru!, "ama tra adják. Ez teszI nc
meri bölcs vo az orvosa hézzé az önök [élét, ez az
é megértő, 0zeretetteljes I al~a.?é'1:Y~ (] !,:s!,!nzc!aság k
volt cH ápolója. A gyógyitás kdodl.::'<C1KL A kormt1llyzat
sikerrel járt. Ezt ma már In.I1' c iérel] is scgif~ég-érc

elismeri a ki.ilföld, s az siclc!t cl pol:~(rságllalc Bé
egész világ. Az or 'zág- kés Vál'llll!gy' részére 600
ban egyre nagyobb nép- millitIrdos kölcsönt folyósi~

szerünég övezi Berhler.t, tott, F.z mindene, etre eny
aki megmentette 'L or zá- Iliholli fogja él péllzszükét
got és benne a becsületes <':5 leszállilja cl tűrhetetlen
:nunl éiból élő emberek mil- Illagos kamatot.

li' it a l izt s pus.ztl!Jci tól. A kisiparosok és
földnélküliek

mbeszéde.

in otni és veszedelmes
vá·rdnyl'. t rel i.

népgyülés I f Iyása.

A nagysziÍlll h lIgató !,ö
zöns€get Papp Zsigmond
h Iyi pártelnök üd '""zölle,
Illely ut n Dr. Zeól,e Anlal
beszéde kö lkezelt.

rlat -. elmul. hogy éj

kerul tbc elősz""r (. lem.
Ma i '111 't eljöviJ!< önöl
('özé bizal ért. Hosszu
évek barátsága. a legnehe
zebb idük ny lllorusága
fű:: Jssze hmn"nket, Ez a
k"zös sors. ez a özös

n'1 es sz nv és teil
6Z rossá al dlság kat és
vtiltütt I,i azt z 'szinte
sé Tel és bizélllliJ. mellyel
eze k. r1iIe t válnsziópol
gár J eng III mindenkor
"ana zml' 'al. I<él'éseild,el
felk"l t Ic Az emlél ezés
sz,jrny in zálljunk c ak
ViSSZE a !,üz,eJi multba és
pi! éll'lsunk végig ezen éve
ödéI elm' ,apj 'n, azánl<

akl'ori h Iyzet sul, os,
zintz rem é y telen volt. A

diktat'lra. a f rradalmak
dáz leverrője még fojto

g~t()tl b nnünh!t. ,z:... rend,
J\özbizlo ság labilis volt, a
pé,lZ v~ rióereje cse\(ély,
szinte seml i. Szegényei,
v It n {. cs k az üres
programm I ban gazdagok.
H'ányzott az erős kéz.
hiányzot a vezér. Ésakkol',
ebben él :"zomoru he!) zet
ben jött a nemzet, a magyar
nép segítségére az isteni
gond' is lés s küldte 'özénk

•
épv·s lőjelöltünk progra

Ezre re menő t"me hallgatta me a vasárnapi pro rammbe zédét.

Elvem: nA mun!,a -s cl
választópolgáraim jólété
nek előmozditása", poliIi
kám : a kenyérpoIitii\ája 
mondja Dr. Zeőke Antal
képviselőjelöltünk. I

A hála, szeretet, riJgasz
Iwdás és megbecsülés jeIét
adta vasárnap a gy nwi
választókerület r ár ága
azáltal, hogy csal gy
szokatlan és e dig még
ritkán látott impoz" s j'

megben való me j lenéssel
ti.intetett az eddigi nelllzet-
gyülési I\épviselője :
Zeőke Antal ;elölt mellett
amikor mindvé i'r feszi'll
figyelemmel halig Ita meg
a progl'all1J11bcszédél.

Örömmel állalJitjul; np!.!,
hogya magyar polgársá r

1udat~1l'a él redt nnall,l og'y
a jelenleg'j kép í~ l ~ <:lösz,
lás nem Ül' s politika, mert
ma ezen fOl'dL me, a
nemzeti I't kérdése. Vagy
a nemzeti haladás tábora
győz, - amelyiknek Bethlen
a vezére, - s ez életet,
kenyeret hoz, vagy a nem
zeti tagadás tánora crősö

dil\, az pedig felf r lIlást,
éh.<'ége1" ZIIdit reánl.

A jelölt beszéde iránt va ó
nagy érdeldődés,az ö zi,lte
lelkesedés. mely él zónok
szavait Idsél'te, mi der
esetre megerősiti bellni.ínk
azt a biza 'odcíst és hitet,·
:lO!.!,y a po!o'árság lYugcdt I
és higgadt megg'ondolását
iires jelszók, a sz "Isősé-

es ellenzék csábitó fl'á
zisai nem fogják tudni III eg- I
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Eljen Dr.
GYOMAI UJSÁü

ö
1926. d~cember 5.

E ANTAL
választókerületünk egységes párti hivatalosjelöltje !

---_.. ......-.""'.."" _------_ ,.,. ..

A választás
eredményének

kihirdetése.

.. ft:, '".. • ••e

Tudnivalók
a szavazásról.

Bethlen István
Debrecenben.

A szavazás nyilvánosan, élő
SZÓVCl! lörténik; a felelt, hogy
melyik jelölIre szav<:lzók bo
cs<ijllalnak <'lősziir szavazásra,
illetőleg ha kellőnél több jeEölt
lesz, minó sorrendben, a kül.
diitlségi elnök ált<:ll IlLhatt sors
dön!.

A válaszlól a sUlvazásnál
rábeszélni vagy más módon
befolyt'Jsolni nem szabad.

Kérdést a v<ilaszlóhoz c "ak
a szavaza'!szedó küldöltségi
elnök inJézhef, ez is csak felD
l1dalcínak korlátai közölI.

Minden váJasztó kötejes a
szavaz6helyiségben megjelenni
büntetés terhe alaU még akkor
is, ha szavazni nem kiván.

A választásnál zászlót és
ielvényl kilüzni és nyilvánosan
használni blinfelés terhe
mellett tilos.

A válaszláshoz, illetőreg' sza.
vazásh)Z botol vagy lell'leges
bántalmazásra alkalmas más
eszközl vinni tilos.

A m(Jgyar miniszlerelnököl
Debrecen óriási ünneplés
ben része, i1l!tte. Vasárnapi be
südén Debrecen közönsc:ge
zsufolásig mcgtöltöfle a Bika·
s7..iÍlló nag'ylcrmét, ahol Bethlen
grófo! szi' 111 i nem akaró taps
sal ;s éljellzéssel fogadták. A
miniszlcrdnük hal'almas beszé
débcíl a köve!kczőkel közöliük:

- Külpolilikai végcéljaink teD
kinll!fi2ben nern Idwt Jnögyar
ember és magyar ember kiizütl
kiilönbség, hogy nemzelünk
egycnjogusitásáf, fliggetlenség(:1
visszaszerezzük, hogy belügye·
inkbe senki bele ne avalkozQ
Ilasson, minden l\Ontroll alól
fölszabadulhassunk és idegc'lI
uralom alá ke.rült lesfvJ.reink
önrendelkezési joga elismer·'
fessék és végeredményében CI

békeszerződés n;viziójál1l)z ius-
l sunk a II 'pszövefségi okmány

19, szakaszában számullkrCl
bizlositoft jogok alapján, - ezek
a végcélok.

Eszközeink békések, támasz
kodni akarunk azokra cl h<llill
makra, amely ~agyhalallllilk

s lényleg Közep·Eurupában lis
az gész világon. akollloly
béke helyrcállildsa érdekében
dolgoznak.

hirek.
• ~w4 •• '

velünk tart és mindent e!Q
.I,övet, hOfT}' a ncmzetil.:gy~

ség döntő gyözelmet aras
son a decemberi választilD
son.

A népgyüléscn felsz6lalQ

tak még Kovács Libor az
endrődi kis~azdapártnevé
ben, Erdei Lajos gyomai
kisgazda, Bohus János
béké:3csabai kisgazda, a
kondorosi pártelniik és vé·
gül Szilágyi volt nemzet
gyűlési képviselő és Kere
kes Károly az orsztIgos
hüclviscltek és kispolgárok
péirtja. elnökt2 nevében Dr.
Győrffy Tivadar lilkár.

Az nap délután Endrő

dön hasonló szellemben
volt megtartva a programm
b 'széd.

A választási bizottság

azonban a vála 'z/ás ered·

mény~1 Endrődön és Kon~

doroson is ugyanabball az

időben tudoIllósui 'fo~:ja

adatni.

Gyoma nagyközségben
5 szavazatszedő

küldöttség működik:

I. szavazókör

A gyomai véÍlaszlukcrülclbcn
az országgy(ilési képviselő

vtilaszlás nclj)jil
1926 december hó 10.

napjéÍra leli kitli7.ve, m ·gk.;zdé
c;lIek időponlja I'alillnennyi

szavilzalszl::dö kliltl"·lltsL·~TIl":1

délelőtt 8 óra.

,III. szavazókör
1001-1500 házszámig a
NémelvárosrllsziOlvClsókörhen,
elnök: Kiss Endre, h. elnök:
Feiler Lajos.

IV. szavazókör
1501 - 2000 há7.súlmig a Fma
g"'-f<ile iskolában. elnöle Szőke

h:rcne, h. elnök: Fáde S.ín·
dor.

V. szavazókör
2001 - 2619 házszámig a Kiiz
~cg házán, elnül, : 1<f1lö Lajos,
h. elnök: Bá-:sy G~za.

Gyoma köz:;eg egész lerii
lel<.'n il es<md és il rend felln1- 500 házsz~llllig a fdsiir iszi ImláséÍrúl TlIl'ilY f(ároly a VcJ-

I<aszinóban, elnök: Varga laszlási biz tlsilg elllök~ I':;z
Gyula, b. elnük: Varga l(,ílméin. lllivalva gOIl(Jo:;kodlli, helyet·

II. szavazókör ks~' Killó Lajos.
A választási bizollság hiv(Jla~

501 - 1000 házszámig .1Z [par- los helyi' ige GyomiÍn a Kiiz
tesfül<:lben, elnök: l(ov(lc~ JáD I s~gházán, a füjegyz"i iroc!úllétll
nos, h. elnök: Hanzély János. vall.

Endrőd és Kondoros községek szavazatszedll kUldöttségeinek
mUkődése a fali hivatalos hirdetményen olvasható.

A választási eredmél1Y
Gyoma községháza uclvo#
rán lesz - előreláthatólag

1926 december 11·én a
délutáni órákhan - II vi.Í,

lasztóközönség ludollld séÍ ra
advé!.

44 ••·.J~._.... ..", ....

igéretekben llisznek·e I1l<.ÍS~

nak, vagy pedig velem tar
tanak, aki soha olyat nem
igértem, amit bevállaIni kép
telenség lett volna. Azt aka Q

rom, hogyaborura már,
derL"i, napsütés is jöjjön.
Azt akarom, hogy az orsúlg

, (J gyógyulás utjtm héliadjon
előre és hovatov"',bb min·
den becsiiletes magyar csa'
lád él ezhesse nemcsak
mindennapi kenyerét, dc a
bnldog csa ládil üzhdy mele··
:.;~t is, hogy a bold< 19- mu'
gyarak milli()i ujböl egye·
sLiIl\c senek egy egységben
($ örümben.

Al<i gyermek, il szereti és
ncm ell,mja, hogy e~y ujiJbb
Illc\.!Tózkódtatás az Ő sor·
sukat is megpecsételje, az

UJ élet vár a hadirok
kantakra és a hadiár-

vákra is.

Eddig moslohán voltaidart·
va, mert az ország pénz·
ügye rendezetlen volt. De
mosl uj korszak küszöbén
állunk, i'l nemzet tudja a
I<ölelcsségét,!fudja mivel tar'
tozik azoknak, akik ~Ictü'

ket, fc>siiépségtiket adtál< a
hilzájukérf. Január 1·t61 uj
fclülvizsgcJlat I sz czc;lue,
h(J~Y ü s(rclm k orvo::,16sl
nyerjcnc\< .

Azt akarjuk, hogya köz
utak kiépitése halétdékla·
lanul folytatódjék s il falvnk
és tanyák io osan belel<al-l'
csolódjanak a kultméletbc.
Épí/és alaft áll aGYOmil'
Endrőd-Kondoros-Oroshá

za lu'\zti orszcÍi;i'ul. A mini_z:
I l'iUIll tervci szerint 3, de
le~~'fhljcbb 5 éven belül kell
hogyelkészüljön.

ok panasZllak, bajnak
é~" szerencsétlenségnel< volt
az okél a \'asulillidon való
é'tljLíriÍs. küzlckcdés.Kijelen
tem, hogy avasutihid
gyalogjárója rövid id .. alatt
eikésziii, s igya Küriisön
tutial, nyugodtan közleked·
hetnek majd.

A levente ügyről

is j<ell szólanom. 30k
k er(b 'ggcl lelt leve
lel< érkeznck igcn gyakran
hozzám. tn méllflnyolom
a polgárság pani'lszM, de
mcg kell nyugodnia minden
igaz magyar cmbernek e
téren, mert a leventeokta~

tásra fölktlenül szükség
van. lit Jcgfö!jc'I,b engcclQ

ményl"i,cl lchd elérni él kor
tekintckul'n, hu::;y él I<r>ie~

lezetts':!.:' ne 12 éves km/öl
kezdödj'.'k, hBiJ(;m k~~illáLib

16 évesnél. Igyekszem I;üz·
benjtJrni ilyen értelembcn,
hogy önöknek kevcs~bb

panaszuk k;hcss~n.

Ime elébük tdriam a Ic·
endő munkásságom prog·
rélmmj6t, magukon l1lulik,
ho"y hallgatnakQe az üres
frázisokra és az elérhetetlen
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ta dr.

Ti "zlclt o'ljhzajl:!hó ur,
- AI. iele - odciicíl 
Ivli!\'cn kulya tirzi
r-lil' 'illek nyáját '?

A miÍsik aszong-Yd:
Ellopják a sonkAI.
HéI n"m tart a ilzda
Jó ugató kulytil.

tvlingyárf uz ci.:jJn
Jöll egy gyeng szoci,
Dc C1Z clor50z01l.
Mct l<illa 11 gy .,c ,ki".

H61 boldog ~ l1lugyar
r.(eskeny e hal(lba,
~nk u faló - zajgó
Fillycnl a nyakáb,!.

Vejl azlán egy másik,
De az Islcnéldfl'l,
H()~y villall<l ilf jtlrl
Azt cs letagad ta.

Gyo111iÍnak es juloll
Jó néhány belőlük.

Az enyhe levegő

Sdk ugy biiz1ik tőlük.

r'meg ill eg'y szoci,
Dc ne biLL \k benne,
H },;" ez a keriilel
'l,Jrökiit fog' vele l

Hd. c .. lI,·I"izkk,
K ill' ill ugy zé1jogni,
Más kijl'eliink Ilel I ks?,
~uk is Zeőke Anti!

No hitl ~'Iév 'SZCI11

A lH'ítulsó eszem
S ellől a zajgó tól
Ekit nl-:fll,crd /.'lll:

Mct ha az a kurya
f(evc!"bbli e':;lholna,
Akkor a nY"ilj küzöli
Eg'yelérlés volna! ...

Hál pcdig hiiÍbil
"v1illlkll ~'I'(jll(iidés

I(dr a köllekc7I:'s
É.' u nagy hujIJ,;z ;5.

tV Ugor. tV

Egy LI liszlán I' híst,
- Uccu IcI' '1l1Icttc! 
A vok I.L1VLl~~i bo
Rusnyán békevcrle.

ez

Mef aminl mondtam es
Eh 'jj l11ullkoriÍban,
A ~ll;kl~jj es ig\' JMI
Eecl:r Csikországban.

Ez(i! hál ll!-1y zajgjon
~dindcn Ziljghú bde,
(-lfl}!'Y llITlln ne c dpia
A lC"r\.'J,lyc nyele.

f\!-:m ul"I:;I') JukIg'
Lenni korlcl'ilck l'~,

Mel igy ".il ::;.dci~k ,r
i~clllrel("g IkeTes.

Ám, dc sZi1kitú jcl\
Teszek e sz.:\vamra,
Mct fcíjinabb c CI
!(Clvelkezik sorru.

Ki cs lörőc!m: mosl
i.(ároj kabtJIlyiÍv<:d
Mikor kic van a
Falu korles z ajjül.

[nk<ibb bél 'pel im
A zajgók sorábCl
S beléz<Jjllok én cO:;
A 7.iljgh(lk 7 ilj.:ihél.

(! nelene esmeg
f 'Irclefclydck.
Ak<lresClk él zah!I1l>I,
S a kIöli kövel,"k.

Mullkor uzl i.'(;rll!lll
Ehejf kijekknck,
II 'gy végi re járok
Akabál ·sdnck.

Más követünk nem lesz,
Csak is Zeőke Anti.

Hej pedig ves?kődik

A sok z/Ijg'hó k Jrk"
Elzajghozzük mán a
JÓLan csziikef es.

Ám a poliliku
Fllrl1l':IIlYl)~ V<lldll1i,
N\.'1ll C~ lehei C1bbu
Csnk ugy bcl(·'.;zC\ini.

B<ir mc~khct llZ cs,
riog\, keresni keres,
Ám u idülJ 1.::; 'bj ,
I~ll kerekes iir-:s.

Ám bM fájin (\qlog
1\], .,1 jel ii Ilnek lenni,
Mel hej. sokaileIlel
Nl:kik flillcnkni I

. ~.~,.." -.-"' .

egységespárti hivalalosjelöltet az egész környék
lakossága őszinte lelkesedéssel és meleg szere
tettel fogadja. A jelöltünk meglátogatta a nyilas;
tanyákat, az ÖregszéSlő, Varjas, Hunyatelep és
Kondoros községeket, illetőleg tanyákat, ahol a
választópolgárs .g egyezőakarattal mind az ő

zászlója alá tömörül. A fölényes gyéSzelme most
már kétségtelenül bizonyos.

•

ot

Hat pengő büntetés
és a menetdij

kétszerese.
Uj rendelet a va....ti lTienet·
Jevyekkel való vi.." ...'lélé..

ellen.

Mint jelentik, a kereskedc"
lemügyi miniszter legujabb re'n
c!el"tc sz 'rinl ,lzon utilS. rll<i U
vonélton nem ludja 111 neljeg'yJI
fe.lmulatni, legalább 6 Ilengö
büntek ·t fiz<>l, a ml'IH:/dij kél
:,zeres~n kiviil.

Aki a kalauznal( r I .z 'Ii á
n<ilkiil jelenti, hogy nincs ieg" ,
élz a r nde.: ml'lleldijon "ciii!

_ k gy pent:!ú pólillekk.:1
fil t.

Aki valClkit kiki' 'I" ' UlilZ,i:;i

cziÍnd'k n.'lbil rel. lóll CI vo
nulra az hélt p 'ngl)l Iizc:!.

,I
z

Mi a mandátum?
A választás előtt az

egyes szavazatszedőiveket
lezárják s eljuttatják a vá
lasztási elnökhöz, aki az
összes eredmények beér
kezése után megállap;jja a
kerület szavazá~i eredmé
nyét, azt hivatalosan kihir

deti és arról jegyz6id:i1 y

vet készit. Ezt a jeg z"

könyvet adják a megvá

lasztott képvi előnek, al i
ezzel igazolja magát a kép

viselőházban. vagyis: ez

a mandátum!

......""' "" ,.. "" " " ~ ~ _ ""' _-_ _---

Egyhangu lesz a szavazás.
,Zeőke lesz a képviselőnk.

Kik hallgatták meg a legnépszerübb szónokot?
A nevetséges diadalut.

A diszfogat paripája utközben éhen döglött.
Hol volt eddig "a vér a véretetekből" ?

Az ellenpárt rendkivüli I sőt rádió felvevő készüIé
Iap kiadásában ökölnyi ket hoztak Gyomára, hogy
betül{kel publikálja Zajgha hadd élvezze az egész vi
és Csernus álomképét. lág a nagy jelentőségübe~

Gyönyörü szinekkel ecse~ szédet. Kár. hogy mind ez
teli a fényes diéldalutat, csak tűnő álom volt, mert
melynek leg'kiemelkedőbb bizony a valóság az, hogy
mozzanata az volt, hogy alig lézengett ottan egy
a fogat egyik paripája pár emher s élki ott volt.

'Gyoma hat~rában múlott az is csak jóizüt nevetett
ki, a másik pedig gutaütést azokon a hiráen, amiket
kapott a korteseik bölcs az ellenpárt hireszteIt.
beszédétől. Álmukban ez- Mi fölénnyel kijelentjük,
"ekre menő tömeg hallgatL:l hogyaZeőke pártnak
a programmbeszédeket. semmi szüksége arra, hogy

Hát persze, hiszen a olyan modorban irjon ellen
gyomai I<ofák akkor pi"lc feléről, s olyan légből ka
után csomagoltak, éppen pott közleményeket. hireket
tizezren voltak él tyúkjaik- röpitsen széjjel a választó
kaI, pulykáikl<al együtt. De polgárok közzé. ahogy azt
hát az álomkép mindent a Zajgha ujságja teszi.
széppé varázsolt, az ellen- A :'>zámok világosan
párt ime a jószágot is il 'szélnek: Zeőke hi\'t1tu·
választói közé sorozta. 103m! cyczklcll ivél1 3262
Nem csoda. ha igyezrekre aláir{Ís van, Zajg'htillt1k l'J~

menő tömegről beszélnek. knben a mcglév",kbt)\ ulig
Az álomkép még tovább lesz 5-600 érvényc:"' ;ll~lirtl

is regél. Zajgha jelölt az :-;,1. Vl"-!SÜ pont s crcclnlt:~

ország legnépszerűbb em- nyek csak sl.omblJt\)1l elél
bere lett napok alatt. Prog- után tillapiltaJl1élk Illeg-.
rammbeszédét él nagy taps A vála~ztópolgárok cb
és éljenzés miatt egész ből tiszta képet allwthatnak
vasárnap délután tartotta, maguknak.
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Miért oly kele"d8 a bor 0IaJ08"61? Mert lakodalmakra és névnapokra az a legJobb!
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PUBLIKÁCIÓ.

H I R E K

FigyelemI
Gábor Gyula hentesnél
jó háziszappan Idlo
gral:lOnként 10.000 K.
kapható táblán. ént,
ugyan ő neki 2 darab
mérleg', mely piaciáru
sok részére igen alkal
mas j u t á n y o s áron
eladó. Megtekinthető

az üzletében.

Av ......
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Arverési hirdetmény.

A l<ellós Kórösi Halászati
Társulllf vizi feriilrleil :; sza·
kaszra 0.- zlollam 1927 év ian.
ho l·től kczdC,Jűle!l' hal (6) ",vi
id,'lartamrél 11\,i1viínos árv~r"s '11

adja haszol1b~rbe a legtöbbet
igérónek.

I. szakasz: F 1J~1'-1=~I{(?le és
Kellős Kőrös l)él''':5 és Dobo:
I,tizség küzüs határáig: 178
222N600 hold. Nyilvános árve
ni 1926 december hó li-én
délelőtt 9 órakor Gyula r.t.
város városházán. I<ikiáltási
ár' 400 pengő (5.000.000 K.).

lI.szakasz:Élővizesalorna és
Oerlai itg cSéltornél 269 65/1600
hold. Nyilvános árverés 1926
december hó U-én délelöU
U órakor Békéscsabán a vá·
rosházán. Kikiáltási ár: 320
pengő (4 millió kor.).

III. szakasz: Kellős-Körös

Ik'kés kiizség hctárábll esl3 r;·
sze: 137 508, 1600 hold. Nyil
vános árvcrlis 1926 december
hó tl·én délu.án 3 órakor
Békésen a Községházán. Ki·
kiállási ár: 400 pengő (5 millióK)

IV. szakasz: Kellős-Körös

Blikli' község északi hatarától
él I<':'irüstélrcsai közuli vashidig
75 1399)1600 hold. Nyilvános
árverés 1926 december hó 12.
délelött 9 órakor Mezőbe·

rényben a Községházán. Ki·
kiáltási ár 400 pengő (5millió K)

V. szakasz. K"ltős·KőrÖs a
köröslarcsai közuti vashidtól
Hármas·Kórös és Sebes-Kö
rös tórsulathoz Iélrtozó lerületei
108 193/1600 hold. Nyilvános
árverés 1926 december 12·én
délelött 11 órakor Köröstar
csán a Községhádn. Kikiál·
tási ár 400 pengó (5 millió K).

Árverésen r 's7.tvenni szándé·
kozók az "gyes szakaszokrd
ie len hirdetésben feltünfelell ki·
kiállási árat óvadékképen az
árverés megkezdé:::e előll le
léthe lenni félrtoznak.

A megkölendö hélszonbéri
szerződés megtekinlhető az ár
venis megkezdése előtt.

Békés. 1926 november 23-án.
Takátsy Sándor
alelnök igazgató,

.........~., .
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polS!tÍrit v ;gzdf 18 6'cs I~éiny I,is ~gil<'-.'
!lek r ·f;.léldl{';.

Ehrmann Adolf ',eresi <ló ',.k'SIII
\1 liszfell "~\'úl\Üll)nségel, h()~~y iiv,,:g.... I
porn'lIt-in ... ~ Z,Ollllil1cedl..:nYl·lI11 ülle~ I
fUszer·és vegyesárukkall,ib(j\li'''II~,

ahol igV 1,.'1.uléill lI1íIH.I':lIr~k Ih.lpicild.~l\

állt..lnL!(í...I11 CI le~elúnyü~'H:,bheJ! hCSZlll "I'"
hc.I<;k. Lakodalmakra edt!nvckcl I, d
vezu felt';,d lk mdkll kük:iÖIIÜZ, saját
föllcsii 'l.od,lI'izcl h,izhoz sz';lIil.

Butorok. Tele simcJ és löIII t> r h..ilú\"
euéd";I< fc ."'tr hllloruk dIó CI)CI ,;5
biikl,ra "<ih"z05 ~I>édlt; '''5zl~1 h. III •

dern hlikkr" ci, 1li1ilit< II szél,ck. \'Jr,j~.

,lIv,ílll'ok. Ilonyl"'u"r nded5d, ,'s
\'llshulurok, ~ol1rot1y\:rgyb•.:leh~k .,11"," ...
c1uan rillifúrol1 \' l llllldl< Vl'1lrlY (iti!>l)r
lIlo1 :>r~nlre hcr\'lld ·z.~1I (-ls.zl(llo~ ipllr ..
Ic Íl'f,,'n jyom,in. f("55Ulll Laios UCC/I
737 sz,', " I. Ugyanott épületasztalos
munkák Jutányos áron megrendel
hetők.

BOHN M. és TARSAI bél, "CSlÜ)oIi
ll'óZlégla\:,yarónllk hornyolI c aép
J!YrirflllaiuYuint'lk l<?re:tkaICl G"om:1II
GROSZ ZOLTAN fakereskedlS \.1

suli lekpén. Enclrüdön il rillelc~én.

F.lad,is !,Iyiiri .'<rUd" kedvező fizetési
feltételek mellett a ceg "y<1\l1i1i cs
cnclrc;di ir Id~'dli.lh.U1.

t:rtc~lh~lll .1 n, <:, l<bz(jns~~ct, 1108 '
ti girl,{}.':!7.nrU(":dl illIIOn ~észili.!tl1 ulc~ó..
UHII \0;5 iI.1ÉsC's~bhqn, IHlrll 7. c h..h).!i
g'Vl ri [,o:iZ()rlll<lll. Meg-rC'nd ·h.:-sckd \CI
fog;,duk minden fOrllhHlotJl1 és IhlJ.t\'SlIj ....
h~n ~ircj t\ 'nedek /Iszlalos 's Icltl t.
I,l:zési vdlliJll\la. (iyol11(l il ró,ri Árl :zi ..
kul mdlcll.

Eladó ház. A Rákóci-ucca 679
szám alatti ház, azonnali beklSl·
tlSzésre eladó minden elfogadható
áron.

GROSZ ZOLTAN fatelepeln: Asz·
talosoknak : minden mérelíi P.'óz(ill
biíkk. Bognároknak : rründcflfele
szeI'57.,illlfiik. u. l1l, Ilóris. szil. akác
rönkök 40 cm. I'astagságban. blikk
hasill'ánl'. srb, állll"dóan kaphnl(•. 
Egyben érresili a gazdaközönséget,
hog\ v<'hjgépek két hi hit-lro tetszes
szerinti niszlelekben k '''/H''" ;"ban cvi
7 sz6zalék karnai mellell '"w hatu.

Papp Vazul ,k kavas, használl bu·
tOl' és félllkeresl,ed,j. °"')fl1<1. JÓkili ~1.

(Oohdny) - IIC ,l 1137. Illdatjil II nagy
érdemü közön~cif[!l'el, hOlil' .. Hid a I, r_
jUI.iIW()~,]bh <Il·b.lI' Ichd ,pl1l, U. T

ler, S7i1bó és nöl \'~rró r J ke).;.: IlgO"

ra, ~r(lrtlofofl Js hegelhi. $zec:;I":l)vclgÓ"
claral k. cg\, szl)hdb 'Ii but..... >,ul>lol.
i!\'crmek6ul'. 11,47. ;k. hifIlóréderek. cll
lók il 11 1.-01,0 k. l<vrlb7ersziunol<, fiig~0

es aszl<l"liilH~dk Icgnag\'o II valasz·
t"kban. l<is k 'zil<o si. ruganyos as·
ágy, hé\'ér iár ,IliI'. sporhelI, kalyllo.
eszlergált HiggülIy IllI'lÚ. <Irulknilé5
b';rll1ilycn méretben. Ar. eladolI órul;
érléke l{iJbonAb.ln is rizdl> lÓ. Ugyanő

vesl mindenftllc cska"d~dt, r "zel. 01 ....
mol, cink'lt, töröli g~uek\!1. hasz.na"\!....
hel'len rádiókill, rOll/Y I. c. 111" t. ~u

beldarabul, é.\ lh~rmilycll iiVCtN 'el.
~\önnyti 1<C! It.)"{ls strárl~( ('siiún min
dellnc.mi kisebb fuvurokllt olcsó díj
sUlbás 1l1l'llell v,lilal.

HUGYECZ LAJOS Inkalosmester
Gyoma. Temelő IICL'd ,"-72 elvJllnijil
takaréktOzhelyek és sirkeritések
t,észi/ésél es javilás<\t. k41yhák Char
lotte béleJését ,;g mind'n e szakmii·
ba vógó munkól. Takaréktüzhelyek,
berakott sparheltekhez ajtók, sU
tök, rémák, vaskemenceajtók "
legegyszcl'üblolol a I.egjnhb kiviklo~

áUdlldöan rakl~ron. FUrd6szoba be
rendezéseket Sll,k'leriiclI t,bzi/,jal'it
és szerel. Kiillségvdes, CI cIiimenlesen
sznl:5cil. !'-.lillciC'n nJla 1(~s7.it -rt lllunl<iÍ ..
ért jÚliÍlI" t ""Udl. Kedvező fizetési
feltételek.

.........."

Istentiszteletek. A reform.
templombl1n (\I?c. fl-én d. e. 'J
orakor prédikál Harciliyi !JeiI ref.
esperes. Az iÍgoslai cI'an'
gelikus templomban dJlclólt
9 órakor némc:l nye!vii Isteni·
liszteldet larl. ['-"ile r r.l'l1,',
lelkész. A n'lm. kath. templom
han reggel 0 órilkorisknliszl 'Id
evangélium magyaril.wlt<ll,
tartja Csernay Géz11 plebános.
D. u. 3. órakor Iyfánia.

Miklós napja. Magyaror
szág kormányzója nagybányai
vitéz Horth' Miklós őföl11liltó

ságll kc«mb r 6'{111 ta1't
iCI névnapjál, !lldy Cllk<1IOl11l11al
a főváros kU!üIllU0ZŐ c·gyesli·
lele tisztelgő felvollulásl rendez
a Várba.

Murgács Kálm<Ín Gyomán.
Az országosan közismert dClI·
kölló f. hó 2·án Gyomán Pé*
termann Józ ef fl\j.;!gyz6 salá
di ünnel <ilyén lielllg\'C:l'scn\'\!zetf
mely alkalOlIlmal külön c nal ra
irot! meghill lárgyu tüblJ rend
kivül hangulatos náliljat adta
elő az oda Illcghivoll vendé·
geknek.

Mozi. Az Ap lló Iilill:-zilllJdZ
ban 1926. 0.vi ti rember hó 5
én, vasárnap: A halálszalwdék,
vakmerő kalandok 7 felvonás
belll. A fó. ze1'epben: Han'Y
Carey. Ezenkivül: Az Ellltlot!
Fiu, dráma 7 f,,1 onitsban. - A
főszerepbc:n Richard Barlhc:l·
mes, (Liliéln Gish parinere az
"Ut a I>oldogség fe Ili " eimü
filmen). Elö11dások 4, 6 és 8
órakór.

közé tllrtozik, l1mit minucnkor
k(isz bizonyitani az a vála.'z,
tóküzönsJg, am 'ly kivétel nél
kül rliszeslilt számtillan esetben
az 6 eredményes lámogalús,j·
ban. Ennek 11Z önzellen Illun·'
kának teljesit0je maracI O to~

vábbra, fáradhalallanul dulguzik
ezután is. Válasszák Illeg tljbál!
I~eméljük az elhangLolt beszé
dek szavait lll11gáJvd telte a
hallgatóság. :s ha (;Ijó a óra,
mindnyájan dr. Ze0k " Aniaira
szavazzunk,

Molnár G,ibor.felc 1t<Í~nak fele réslc
eladó. oz ürük "öl< illlal ArllnY J.ln<l5
utca 6~ sz. Ertekezni Ichel ugYilnült,

Lechnitzky Lajos "szlalos mester
mülwlyél t10rlhy Mildós-ut sz.
alá helyczle ül. ,.\ nagvL'rdcmü I<özön
ség szive.s p<irtfoJ:!iisát rovábbril is
kérem. t:piilel ;5 biinnil\ /lszlal05
munk,jkill il k~ !csöblHltl tovilbbra I.

v,illalol<.

...........

.~"-'.....

Dr. Zeőke Antal
képviselőjelölt

Kondoroson.
A "Szarvasi Közlöny"-ból I

veltiik lIZ alábbi közkményt,
lImelyik igaz 6~zinteséggclnyi

lalkozik meg Zeőke dr mellell.
A gyomai válaszlókerlil~t

egységespárti hivatalos jelöltje
nov. 21 6 én délelőtt Gyomáról
autón, Kovács Libor gyomlli
kisgllzda és Erdélyi Lajos rok,

. kanlegyeslilefi elnök kiséreté·
ben községünkbe érkezelt. A
meglepett nép [,lzonnllJ felismer
te a gyakorta ellátogatott voll
l<épvisdőj 't és élénk éljenzés,
-el üdvözö\l . A kör helybége'
ben jeszl2nszki Sándor foglldla
és szeretetteljes szavakkal kö
szöntötte községLink diszpol,
gárát Zeőkéf, aki a községháza
erkélyén mondta 12\ a lümören
összefoglalt, világos stilusban
kifejteIt programmbeszédél. Be
széde nem a szóvirágok hal·
maza volt. hanem a tiszta egye
nes lelkliség, őszinteség meg'
nyilatkozása. Nem igérefekkel
sorakoztalla fel beszédének
tartalmát, hanem a meggyőző

dés érveivel igyekezeIt hatni a
tömegre. ami élénk telszés nyil
vánilásban sikerüll is. Helyes
beszédének sok, sok hatásos
részénél. szlinni nem alulró él
jem 'sekben lelkesedett a tö'
meg a volt képviselöjéérl. A
b széde végeztével Kovács Li,
bor hivla fel a hallglltoság fi·
gyclmét Zeőke támogatására.
Rámutatott b "z-:dében, hogy
kij\! és mije volt (is le z 7.c6ke
mint képviselő a váll1sztókerti·
let közönsL'gének minden sze
mlilyi Js lársadl1lmi válogatás
nélkül. Amint az elmult kép
viseleti idő al1111 Zeől<e ajtaja
mindenkor nyitva volt a hozzá
ielő támogatási kérők előlt,

tlgy az ezután is ugy mari'l(l.
Ezért kell. hogy továbbra is
k~pvi:;)elóie legyen és milradjon
11 v<Ílasztó kerliletneki Erdélyi
l.ajos figyelmeztette a hallga~

lr":;ág'ot. hogy az idegen é- uj
('mberek csábitó, csalollató és
ni1qy hangon ígérgelő SZil
v<liban ne hidjelH:k. Az uj em
bolrek szavai ne ébresszenek
bizalmat az ismerőssel szem
hen. Tartsanak ki a közszere·
tetben álló v. képviselő mellett.
Napjaikban önzetlenül minden~
kiút fáradó ember igen kevés
van. Zeóke pedig e kevesek

Teherautó fuvarozá8t
legol':8óbban vállal

11

KEREKES KAROLY
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TELEFON
22 SZ. AGNER M

,
GYOMAI UJSÁG

RTON FIAI Gyoma.
{) ol'da!.

TELEFON
22 SZ.

ÉpUletfa, tUzifa, szerszámfa, szén és épitési anyagok raktára, betonáruk gyártása és eladása. Raktáron tartunk mindennemIl és méretU fUrészelt
és faragott épUletfát. Hasáb·, apritott- és feny6 tUzifát. A legjobb min6ségU porosz darabos szenet és porosz diókokszot, retorta faszenet.
M.A,K, cementet, meszet, duna és körösi homokot, kőpart. I<átránypapirt és elszigetelő lemezt. Sodrony szeget. Burkoló szines téglát minden

nagyságban. Mlltrágyát. BOGNAROK RÉSZÉRE: kőris- és sziltönköt, kőristalpat és kUllöt, k6ris hlJsábfát és nyirfarudat.
GVARTUNK: Betoncserepet, cementlapot kUlönböző R1ir.tákban, betoncsöveket átereszekhez, kocsi bejárókho:! (5 viz·leve2ctésre, 10, 15, 20,

30, 40 és 50 cm. átméretben. 80 cm. kutgyUrUt. MUkö sirköveket és sirszegélyeket tets2és szerinti méretben.
ELVALLALUNK: betonutak és betonjárdék épitését, valamint minden e s2akméba tartozó beton és mllkö munkálatokat.

13'06
14'13
2'12
0'15

20'40
2'02

14'28
20'05

17'20 gy.
20'14 gy.
15'58 gy.
lS'50gy,

15.20gy.
15'57 gy.
20'15 g'Y.
20'51 gy.

malomban

BUDA.PEST - GYOMA
;')'50 10'05 gy. 13'oB
(),i'>3 13'01 ~J.y. 19.08
0';:-2 5'41 8'56 g'Y.
5' - 11'10 11'50 gy.
GYŰ!'IA -D1:.(tS(:SABA

'.';)'1.,') 4'?'() 8'1;.5 gy.
0'1 ""j 5',) I 8'55 gy

10'03 15'02 gy. 19'18
11'08 13'40gy. 20'18

A Tisz

A Tiszamalom

A Tiszamalo.m

FIGYELEM

A Tisz malomban

b u z a
szép és jó lisztre, pontos és előzékeny klszolgélés mellett
bármikor azonnal becserélhetö, TENGERI és ARPA azonnal

megdarálható.

valamint a vá,rosi elárusitóhelyen:
Gyomai Nagyáruházban, KLEIN VILMOS R.-T.-nál minden·
fajta liszt, takarmányliszt, dara, korpa, buzaalj', ocsu és

koptató·por napi áron kapható.

A Tiszamalomban
b u Z á t

dijmentesen lehet beraktározn; és mindenkor legjobb
napl áron eladni.

gőz- és kádfürdője

NYITVA VAN:
minden KEDDEN és PÉNTEI<EN NŐK részére, minden

HÉTFŐN és SZOMBATON FÉRFIAK részére

KAoFÜRDÖ
minden fllrdőnapon kapható.

villamosműve
mindenféle világitásl és motorikus villamosberendezés
elkészltését szakszerU gyors és pontos kiszolgálással,
kedvezö fizetési feltételek mellett, jutányos áron fel-

vállalja.

A "gy" bellivei i<?lzelt g·yors-. a löbbi pedig' személyvonat.

VASU'I'I MENETREND

f'>c: 'abiiröl indul
<JyollliIrél erk.
Civ múrci\ indIlI
I:> :sab,írll érk.

Bpcslr(íi indul
Uyomára erk.
Gv. Ill,in.ii indul
B~;eslrc érle

tIIRD,ETÉSEKET
lapunk részére a
~K ULTURAffo

könY'l'kereskedés is fel'l'e,"~.

Lapkiadó.

"H U N G AR I A"
könY'l'nyo.ndai _üintézet.

Szerke..zté..ért é .. kiadásért

feleli,,- c

WAGNER MARTON

Értesitem
a nagy4rdemll közönséget,
hogya SIRKOSZORUKAT
Itthon készitem, olcsóbban
és izlésesebben mint az ed-

digi gyári koszorukat.
Megrendeléseket elfogadok

minden forméban es
nagyságban.

BIRÓ BENEDEK
asztalos és temetkezési váll.
Gyoma. (régi Ártézikul melleIt.)

r~"""~···~~""'"

I PRIVAT • I
I disznóvágást i
i elvállalok. - Bövebbet •
! Medgyesfalvi Imre hen- !
li tes lIzletében vagy pe· •

! dlgPetőfi.tér2sz.alatt! EI d" f--Id
i Kováu János li a o o •
! hentes és mészáros segéd. !l.. ••_.__•.J A gróf Zichyféle ballai fel-

osztott föld legjobb része
45 magyar hold boroszlói
föld a rajta levő 15 öles uj
tanya épülettel együtt 
esetleg 2 darabban is
szabadkézből,előnyös fize
tési feltételek mellett eladó.
Bővebbfelvilágositás nyer
hető a Bácsy és Társai
Bankházánál, Gyomán.

F"••••••••••••••••••••~
• Szakképzett •5KovAcs-MESTER, i
• uradalomba, vagy nagyobb •=gazdaságba JANUAR 1-j be- =
• lépésre állást keres. •= Megkereséseketlevélileg =
• a kiadóhivatalba kér. •

l..••••••••••••••••••••.J

€;!!IllIillllllllllllllllllllillllllillIlIlIl\llnillllllll\llllllllllllllnlllUllnillllilll\llnllllll1l1II11i1lnlillllllllll\llllllllllll\lI'llillllllillllnlillllll~
~,~I"'III ..ili"'h'~h.••II.~h.~h.~..~..•.d~.d~'~~'I~~h..•h"III'.'III'~~'d~.~

if Aki ingyenaka~a:~stetmegnézni !
_
=_=_===--_=__::..... i ó l és o l (; s .t n akar vásárolni, ~:~:.':__====_~

az feldnb\! meg több milliál"d érlé'U
iIruházunkat, a!lOl minden elkl'l'zclll':lü

férfi· és női szövet, kész férfi· és nöi ruha, télikabát és
szörmebunda, kötött mellények és szvetterek,

férfi- és női fehérnemUek, harisnyák és zoknik kaphatók.

Aki egyszerre három millió értékÜ árut
vásárol, annak III. osztályu személyvonat
utiköltségét az "Országos Gazdakör"
oda és vissza is megtériti.

I: OR::t~g:G;t~O~~g~E;:;~:~~AK il
I: "1" .,'> '11" '11" ••" ••,',. :~~'~~I~~:'."'V·:I'.~1~~:r~:.t~:.~,2.."..,',..,,,.,,,..."..".. :1
~lIllnilnllll"III11"lIlll1lllllllnlllllll\lI1l1l1nllllllllllllllilllllllllllllllnllllllllnIl1l1111111111111111111i11111!1II1l1111111111111111111Iiil ll nlllllliir.

•

ankház
(Érdekközösségben a Békéscsabai Takarékpénztár Egyesülettel, Békéscsaba.)

Igazgatók: BACSYGÉZA,KOvAcs LAJOSfőpostamester,VASS GABOR, ügyész: Dr. CHRISTIAN KALMAN

Mindenféle bankügyleteket, külföldi valutában való fizetéseket, gyorsan és előnyösen eszközöl.
Váltókölesönöket 4 havonkénti lejárattal évi 12-13 százalék kamat mellett, bármely nagy összegig fotyósit.
Tőkekamattörlesztéses, jelzálog földkölcsönöket félévi 4.4 százalékos részlet mellett 94-es árfolyamon,
Betéteket, - melyek felmondás nélkül bármikor kivehetők, - pengő értékben is elfogad, s arrél él legmaga
sabb kamatot fizeti. Bővebb felvilágositás a BANK helyiségében a nap bármely szakában nyerhető.
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gy TI i cég malmaiban é~

I rr.lI!I1Y· ere~ ],~ r é~ ében
és I~~ elóz~]' ny l)h kiszolgálását

~<::r:: 'sél úték '.s'1i keressen fel benn Linket.
J T ~ 0 ::.' N E L f O G A D U N K .

I•

Hal ó

E

a környék legolcsóbb és legelterjedtebb
hetilapjában a G Y O M A I U J S A G-ban.

ó

F

s

A YOMAI
A GY "SZ VETKEZETNÉL"

a legjutá yosabb áron szerezhetők be:

Külföldi lópokrócok és egyéb takarók,
Amerikai traktor és gépolajok,
Porosz szén és tüzifa,
G zda ági ötélárukból óriási választék

és ol só árak,
Mütragya (szuperfo zfát) és Porzol bár

mily m nnyi égben kapható,
Konkolyozó gép asználatra kiadó.

HIRD
"~••:=========:....,••

i••
I••

.~.+c3H,

••I••••I••..•
1•
i••II

..-..........~.CID+

r
R Ö D között

NDF:!O'"O ÖL I DUL:

....-.

hosszabb, vagy rövidebb idéire igen
etönyös feltételek mellett esz öztünk ki.

............-..............

rs~ágos Gazda ör Tagj inak
Aruforgalmi Szövetkeze.te
Duda t V.. 'dd ·....ut<d 1:1.

Ü r g ő s e s e t e k b e n kieszk""zlünk
betáblázás mellett e9y~két évre olcsó

v á I t ó ö I c s ö n t is!

Hik:!c-< k:lekkiillyvi k\v011iII,kuli15zfcri hirlokiv l1liÍsolul
li (IZ Orsz<Ígos Fö!dIJirlukremlc:zó UirósÉlg Ijtir;lS
(lj,',li I1llenlr, ség'cl i~<lZ(,lú kijzs';gi bi:éJ11l it\'iÍliY
nélldil nem tudullk C'demlc!!cs vála:;)'! mini.

r'''-'·
li!I•
f•••

DU

I•II••
i,
•
t
II
II
II•
f
II

••,
••L..•.-......-~~.........-.......

...===========....

a tárunkat
megtekinteni !!!

,
ep

fe!e't-'cr.e

r··_ t • .-... ...-..• ..-..• .-.• ..-,... ..-.............-...-.....-.............,

i Minden D í.' n~ ....~i iv.\n.,. ..kat idé:!ie.. ésu,'<p ii ki ;, ..Ibrn ..) .."Ón. 9.,...r""'~:!iponto"...n k";5zit cl i
t A AfIi i

- 'y ','\"01'1 AI l'If!INTtZf:'I' i
y O Ml A P ...W fiNrlél· 2. J

,~..-.. ~..~... ..-..~._ ..~~~.~.

hajnai 4 óra 30 perc
hajnal 5 óra 30 perc
hajnal " óra 30 perc
delelőtt 9 óra - perc
délelőtt 10 r - per=._

dé!után 1 őr" - per
dél t:>"_,__2 óra 20 per _

délután 6 óra - r..
dél tán 7 óra 1'> er~

Menetjegy nappal 1 pengő, éli- 1.50 P_n9ö, CSOlT' _gjegy 50 ft' r,

r, léniákkal aláhu,- tt enetek hivatalos és 1II1ar:dú.. , fenntarto "le
netek, 111lg 82 ala nem huzott menetel< az AUTÓBUS VAUALAT ~1t:>1

ideiglenesen fenntartott menet •

Ol tóber 4-től Z autóbusz c ak CI tá lékkal IPC',,'

jelölt rendes é~3 feltételes lTIe~ "\ló helyeken fo 1111C'\Z("!Idlli.
kéretik a Ilagyúdemíj k;'z"'nség eh z al ,ah zi ()( ni,

• •••• ••••••• ••• • .e+~..... +.+ .+ •••••••••••••
• Z" t ' gö ' I a·: " i! 10 kilo "t egy szobát 24 árán át. i
+ •
: Közsé ek é közüze e" által a legte jes b me elégedésre kipróbalva, :
• öbb ez r ara an elől asználatba" •+. ..Gyoma k"zség .. 1""ljár 'ság is töb arabot vásár I"· :• Gyári egye árus"tás G)' O M Á N : •: :
• E KOVI S .... L ' vas- 's f"szer-er sked:'s- n, hol mindenféle +
: és zersz'~ ,':lk, tüzhelyek, z •nfütése - folytonégő kályhá :i e őnyös árban kaphatók. i•••••• ••••••••• •••••• •••++~.++O~~. •••••• ••••••••••••••••••

NyomaI tt il ~liLING'RI " kön '\'Ilyomdai műi tézetbcn Gyomáll. 25,'; - 1926,
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... POLITIKAI-, TÁRSADALMI- ÉS KÖZGAZDASÁGI HETILAP *.
FeleléSs szerkeszt6 :

WAGNER MARJON
8 klad6hivatal vezet15je.

Dr. Zeőke Antal legyen!

ter ur safát kijelentése sze
rint egyik legbizalmaS':'lbb
és iegmegbiz!latóbb mun'
ki'ltársa.

Szavazatunkat adjuk
mindannyian Dr. ZEŐKE
ANTALRA.

A lap szellemi 6. anyagi részét llIatG
minden megkere86'

"H U N G AR I A" kCSnyvnyomda
eimére kOldenCll5.

Lapzérta P É N T E K, déli 12 6ra.

a Keresztény-, Kisgazda-.
Földmüves- és Polgári párt
nak hivatalos jelöltje - aki
ugy néhi'li Nagyatádi Sza
bó Istvánnak mint Mayer
János jelenlegi földmivelés
ügyi miniszternek a minisz-

Pártvezetőség.

Ti8ztelt
V ála8ztópolgárok I

Dr. ZEŐKE ANTAL

~ •• ar,;t:a;P •••• ,.,.

,

Erdekes ajánlás.

Csak pár óra választ elletünk és mindnyájunk ér
attól az időponttól, hogy dekiben többet tett mint
azt az egyént küldjük be elődjei együttesen. Aki nem
az Országgyülésbe képvi- tett különQséget szegény és
selőnkül aki - ügyeinket gazdi'lg között, egyformán
és érdekeinket eddig is segitett minden hozzáfor
szivén viselte, és aki kerü- duló emberen. - Ez·

Jó kortesnek nincsen párja!

A Zi'ljgha·féle c1iadi'llut tartott gyi.i1ésen Zajghi'l urat,
egyik kiemelkedó pontját Kalmár Bálint gazdálkodó
ari1it i'l "Gyoll1i'l-Endrőd és tal<Clrékpénztári· vezér·
és Vidéke" - nem tudni igazgató i'lki'lrta a hallgi'ltó·
l11iokb 'l elfelejtett megirni, ság figyelmébe aj'ánlani és
- ezuttal regisztráljuk. a többek között ezeket

- A Kondoros tanyéÍn mondottCl:

"ajánlom ezt az embert (Zajghát) mert
a mi nagyságos plébánosunk Csernus
Mihály apát ur - aki mint köztudomásu
még senkivel sem tett semmi jót - szin·

tén őt ajánlja. -

A jelenlevők tetszés nyil- - "jó van no - a lónak
váni/ása után az öreg kor. négy lába van még ls
rigálni aKi'lrtCl i'lmit mondott megbotlik - én ls most.. . . . Imegbotlottam mert -
és J.gy IgYl.:kezeH· jélVJlalll a "rosszat akartam mon.
bcajánláson - dani".

. ...• ", ", ~ ....
Felhivá8.

A választás napján azaz p é n t e k e n reggel 8
órakor minden szavazó polgár jelentkezzék pon
tosan saját szavazókörében a kijelölt szavazó
bizottság előtt s már a szavazás megkezdésénél
tegyük nyilvánvalóvá, hogyakerületnek csaknem

egyező akarata, hogy. a képviselőnk

Dr. Zeöke Antal

......... ..

lesz a gyomai kerület országgyülési képviselője.

Három ezer polgár megbecsülő és megtisztelő

elhivása lett nyilvánvalóvá a jelölő iveken s ahogy
mi községeinl~ nagyon nemes gondolkozású lakossá
gát ismerjük, semmi kétségünk sincsen az irányban,
hogy óriási többséggel fogja kerületünk Dr. Zeőke

Antalt további bizalmával és szeretetével megtisztelve
az országgyülésbe küldeni.

Meg is érdemli Ű e tisztelő c1viJlasztást,
mert valóban htí és szolgálatkész volt az egész

elmult hat év alatt,
mert igazán gondos és meleg atyai szeretettel

viselte szivén még a legszegényebb emberl1ek ügyét is.
mert nem volt olyan fáradtság, melyet őszivesen

ne vállalt és teljesitett volna, hi'l szolgálatávi'll használ
hatolt,

mert hűséggel állott mindig l1i'lgyatádi Szabó
István mellett annak egész életében a kisgazda és
kisiparos társadalom gyámolitására s ma pedig Mayer
János és Bethlen István ajánlják Öt a kerület
szeretetébe, mint olyan férfiut, kinek hűsége és
szolgálata értékes magában az országgyülésben is.

A legnagyobb jog s a legszentebb kötelesség
gyakorlása.

Csak egy nehány tova suhanó óra és meg kell
állanunk a választást vezető küldöttség előtt, hogy
legnagyobb jogunkat és legszentebb kötelességünket
gyakoroljuk a képviselő választás alkalmából.

Ma már nem nehéz a helyzet, ma már könnyü a
választás, mert teljesen kialakult a közvélemény abban
az egyedül helyes irányban, hogy

SzerkesztGség 65 kiad6hlvatal

"H U N G AR I A" könyvnyomda
G y o m a, PetGfl-tér 2.

Elöflzetési ér negyedévre helyben 10.000 K.
EI15flzetési ér negyedévre vidékre 12.500 K.

Megjelenik minden vasárnap re9gel.
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Éljen Dr. ZEÖKE ANTAL
válaszfókerülefünk egységes párti hivatalosjelölfje!

............
A földmivelésügyi

miniszter Berényben •
Az ellenjelöltek

táborából.
Török László szocialista jelölt

visszalépett.

Zajgha csak nehezen tudta
összegyüjteni a hiányzó aláirásokat.

'4 A • ;;iL ...

szönte a köszöntést, kitért
a választási küzdelmekre is
és ezeket mondotta a kül·

döttségnek: ismerjük a
Csernus féle kormány·
támogatást és nem ké·
rünk belőle! Alljanak
mindnyájan egyező sze·
retettel a kisgazda párt
hű és kipróbált tagja
Dr. ZEÖKE ANTAL mellé!

Dr. Török László, a sz0- a jelölésből kiesett, sem
ciálisták jelöltje, miután hi- Gyomán, sem pedig End
vei között nem tudta ösz- rődön nem tartotta meg.
szegyüjteni a szükséges A Zajgha párt is napról
aláirásokat, a jelöltségtől napra csökkenő bizakodás
visszalépett. sal néz a pénteki választás

Igy tehát a kedden d.u.-ra elé, mert öt nap alatt alig
hirdetett gyiiléseket. miután birt 130 aláirást gyüjteni.

Társadalmi rend ellen való izgatás. ..,.,... _"_._,,_.__.._.._._._.__................_.................._ ••_...

A miniszter nyilatkozata hivatalos jelöltünkről.

. --.. .

Az elmult héten Mayer
földmivelésligyi miniszter
Mezőberényben jcrrt nagy·
aládi Szabó István arcképé·
ncl( a leleplezésén.

Ez alkalommal gyomai
és endrődi lisztes gazdák is
felkeresték él minisztert és
tisztelegtei( előtte.

Kovács István köszöntöt·
te szép beszédben a mi·
nisztert, ki midőn megkö·

Az elmult héten szerdán tette őt az ügyészségnél
Gyomán gyülés volt, melyen társadalmi rend elleni izga
Kálló Ferenc endrődi káp- tás miatt s az esetet tudo·
lán olyan gyülölködő be· mására hozta a püspöki
szédet tartott. hogy a fő· helynökségnek is.
szolgabirói hivatal feljelen. G. ..-,

A becsület.
Szulyó Anna 70 éves nő·

től 200 ezer, Dcrvid András
60 éves férfitól 250 ezer
koronát kért, Novák Pálné
150 ezer. Kmlpcsak Imréné
280 ezer, Lizicai Bálinttól
2 millió koronát kérj, de 6
400 ezer koroné.t fizetett ki,
Nádasdi Gergely 58 éves
850 ezer, Rajnik Imréné 300
ezer, Csuvár Elekné 480
ezer, Timár Elekné pedig
250 ezer koronát adott át
neki.

Mondanunk sem kell.
hogy egyik sem gyógyult
meg, hiszen Kálló Elemér
nem is orvos. Most folyik
ellene csalás miatt az eljárás.

hamarabb átfutolta a verset, te
nyerére helyezte apapirl, má,
sik tenyerével rácsapott és Iri
umfllssal mondá társának:

- Na Pista! Nem megmond
tam, hogy másképp fog l hang'
Zani nyomtatásban?!

Az e"zJne diadala.

Mikor I<ormány! buktatoft az
a hires "koélliciós ellenzék",
sürgősen országos körutra in
dult Kossuth ferenc, mint uj·
donsült miniszter. lJártja ijedt
meg Jeginktlbb e politikai ak 3

ciótól, mert féltetle a vezél' te~

kintélyét.
Csak nagy városokbilll szállt

ki Kossuth Ferenc. hogy párt
gyűléseken szónokoljon. Az
utba eső községek távirati ér,
lilSi!ésl kaptak és persze min
den állomáson le~kes tömeg
várta, dikciózó pappal. zász'
I(lcrdővel.

A Kossuth-párt intézkedésére
il menelrendi időn Iul sehol sem
volt szabad tartózkodni il vo'
natnak és igy az öt percnyi időt

igencsak elbeszélték Kossuth
Ferenc elől i'l szónokol, és igy
neld csak axiomák kivágásiÍra
maradt ideje.

Oyomán például mindössze
annyi! mondoft:

- Hála e!lenreleink ügyetlall
ségének: sikerült kormányra
jutnunk.

De ez aztán elég is volt.
Kner•

TÖRTÉNETI ADOMAK.

A betö var.1o:ua.

Követvála~ztáskor csak ugy
teremnek a korlesnóták; jórész!
paraszt,agyból pattannak kl.

A tiz nagyközséges gyomai
v'álasztókerületben Hentaller La
jos volt az ellenzéki jelölt.
Szépszál, jóképű, nagyszerű

svádáju, igazi negyvennyolcas
köveInek való ember. A kor·
mány erős ellenjelöltet allitolt,
ami csak szitoIta a !üzet Hen'
tallel' mellett.

Két siÍrréti mugyar benyit a
gyomuj nyomdába:

- Verset hoztunk. - szól a
szerző.

- Hu érdemes, - lódilia a
szól tamáskodó komjil.

- tlány p\!ldányban'? - Ér-
deklődik a nyomdász.

- Vagy kélezerbe.
- Akkor érd!<:mes.
- Nem ugy gondoljuk, ha·

nem amugy, - vélekedik a
gáncsoskodó cimbora.

- Mindenképp érdemes 
szól a mester, bele sem néz'
vén a manuskriptumba.

De biz az "Éljen Hantaller
Lajos" refrénen kivűl semmi
abból meg nem maradt, mert
valamelyik helyi versfaragóval
szépen átiralta a nyomdász és
amikor jöttek az alyafiak a
nyomtatványért, átadás előlt kt?
zükbe nyomoIt egy-egy pél,
dányI.

A szerző értelmesebb volt,

...•

Sokat beszélt Kálló Fe~

rencz endrődi káplán fő·

kortes ur becsületről és tisz·
lességről. Kár, hogy e tárgy·
ról elmélkedvén nem ma·
raclt a saját családjánál,
nwrt mint szarvasi tudósi·
tónk jelenti, éppen a testvé'
re Kálló Elemér ellen most
folyik ott a vizsgálat csalás
bü ntette miatt.

A becsületes férfiu ugyan
is cl főtisztelendő ur tulaj
don édes testvére több bé·
na és rokkant betegtől na·
gyobb összegeket vett fel
a betegségből való teljes
gyógyulást igérve.

Igy Gombkötő Imréné,

"....... .. 4.'" " •• 44 eu: ri • -. ... ., '*': _ft ....

E hó közepén nyiIik meg V É O H B É L A
modern könyv-, papir-, iró- és rajszerkereskedése GYOMÁN,

Horthy Miklós uton, a Szilágyi házban. .HungJria· Gyoma. 251'>-1926.
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* POLITIKAI-, TÁRSADALMI- ÉS KÖZGAZDASÁGI HETILAP *
Szerlteszt6s6g 6s klad6hlvatal

"H U N G AR I A" könyvnyomda
G y o m e, Petöfl·tér 2.

Elöflzet6slllir negyed6vre helyben 10.000 K.
Elöflzet6s1 Ilir negyedévre vidékre 12.500 K.

Megjelenik minden ve.'rnap reggel.

Fele"5s szerkesztö:

WAGNER MARTON
a kiadóhivatal vezetö)e.

A lap szellemi és anyagi részét iIIetö
minden megkeresés

"H U N G AR I A" könyvnyomda
eimére kUldend6.

Lapzárta P É N T E K, déli 12 6ra.

és hogya fennen hirdetett diadalutja az ellenpártnak csakugYfjn csufos vereséggel
végződött!

A választókerület nemes közönsége bizonyságot tett
arról" hogy megbecsüli azt, ki érette hűséggel és

szeretettel fáradozott.

Dr. Zeőke Antalt
'fényes győzelemmel választotta
meg a gyomai választókerület

országgyülési képviselőjének

A földmivelési tárca
hatalmas

beruházásai.

t··.·.·.." •......,. --rt ft'e .,....,

Szcizhuszezer hold le<:s",poN
lA.s... és ter_elé....1..1 Allitcis....

Mayer János földmivelés
ügyi mi niszter legutóbb
Kápolnán tartott beszédé
ben a következő fontos
kijelentést tette:

- A beruházási összeg
ből akkora összeg' áll ren
delkezésemre, amekkora
soha földmivelésügyi mi
niszternek ebben az ország
ban még nem állott. A tiir~

cám részére kiutalt
361 InilIiArdon kivül
Inég- 1.1 billi6 koronAt
sikerült ki eszközölnöIn
beruhAzAsokra. E b.,ru..
hAzAsok sorAn a köz""i
jöv6ben120ezer kataszt
rciUs hold terület.,t Alli..
tunk t.,rInelés 1..1 I.,<:sa-

polcis ciU I.

Egy uj honfog"lalás ez
valósággal.

Kovacsics Dezső

főispán ur
kitunfetése.

A kormányzó ur Őfő

méltósága a belügyminisz
ter előterjesztésére meg
engedte, hogy Dr. Kova
csics Dezsőnek, Békés vár-

. megye főispánjának a Bé
kés vármegyei árvizvesze
delem mentési munkálatai
nak erélyes és sikeres irá
nyitása körül kifejtett buz
gó tevékenységéért elisme
rését tudtul adják.

A legmagasabb kitünte
tést dZ egész vármegye
osztatlan örömmel fogadja,
mert alkalmunk volt meg
győződni főispánuknakagi

litásáról. végtelen jószivü
ségről,szeretetéről,erélyes
ségéről és egyéni zse
nialitásairól.

igazságotmi irtuk meg az

Dr. Zeőke Antalt
e fényléS tisztességtevése a magyar népnek bizonyára csak
arra fogja késztetni, hogya férfiui hűségnek és a szolgálat
ban fáradhatatlan szeretetnek igyekezetével rója le háláját
Gyoma, Endr~d és Kondoros közönsége iránt s épitője legyen

egy boldogabb magyar jövendőnek!

Hat évvel ez előtt tisztelte meg a gyomai választókerület közönsége
Dr. Ze6ke Antal földmivelésügyi minisztériumi tisztviselőt azzal, hogy Őt az első,

azután 2 év mulva a második alkotmányozó nemzetgyülésbe követként beküldötte.
Hat év előtt Ó kerületünkben ismeretlen volt, de hozta az ajánló levelét Nagyatádi
Szabó Isfvánnak, ki

mint hüséges és a magyar nép érdekelt szeretettel szolgáló
férfiut ajánlotta e diszes tisztségre.

És miként soha nem lehetett csalódni Nagyatádi Szabó Istvánban. ezen fenkölt
lelkű és széles látásu magyar gazdában, ugy nem lehetett csalódni ajánlásában és
ajánlottjában sem.

Az elmult hat esztendő fénylő bizonysága annak. hogy Dr. Zeőke Antal
él magyar nép java érdekeiért feláldozta nappali munkáját és éjszakai pihenőjét.

Most hat év mulva ez esztendők bizonyságtételével állott Dr. Zeőke Antal
a választó közönség elé s midőn gyűlölködő ellenségei főként az utólsó napokban
a rágalmak özönével próbálták félrevezetni e tisztes magyar népet, - melynek foly
t",tása lesz a független és igazságot adó magyar biróságnál :

közönségünk fényes választ adott egyfelől arra, hogy gyülöl
ködő rágalmak által félre nem vezethető, - másfelől pedig
arra, hogy megbecsUlI azt, aki érette hüséggel fáradozott.

Most már valóra vált, hogy ime
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A Gyomai Ipartestület
székh;ázának avatása.
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4434
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;WIl1t111 'u "-'lJi' ~rdl"u5 SCI1l. l\ kr,
ItIdia :/1 II iú",i ()~ l'ól'uP j",

Illll!Yiln sl'~~i1"'cn u kij, II 'i
.'J '\ c/lűpiu I'utl éppen, iót

akud IClllli u~ nil» valilkivc.:l.
földi iuvuiból, - melyekb '11

Ug-j'JII nl.'11l nagyon l\us\uklldotl
- beLs"IIl,l~()lf v"f,:lIn 'Illlyil s
il:rl il szt:.!l~ny l' 'af"cl abl<lk,in
kereszilii s.wh'.jukba uobla,

Nugy vült az öröm u csa
lúdbun. Meg" l JI mentve a héi
rom s:~ép le;my.

A jÖ.j,ígos embcr ut!ol1ltlnyá
b,',1 nlilldll'lI"ll1uknt1k iufotl kis
kdcnb"Yc. blllor i:, s n 'I11S0
k,il',l petlig vijlegéll\, is ilk,ldt.
A jÓ"'l!!, szeretel R'yüz.üll cr só'
tün hlJlallllán!

l~z az cset évs7.crza<1okon
kel' > ZllIl kedves ('mlék ~ry

nánj l1larildl lm:g s ;vr,jl - "I're
a szülc".ik szeretete lnOZyhOl.7.11 él

\/,YCl"l11d,l'k 1'0s7.t:re ezl a [,i]'

réÍcsoll' dülli édcs ilcln~Lllalol.

Engedélyhez kötött
mezőgazdasági munkások

toboI'zását.
a

,
ve

....

,
vaza
ge er

Dr. Zeőke Antal

Dr. Zajgha Béla
......................................-JIIIo _._ ~~,,_ , ~y~ _ ..

Községiink rohamos fejlődé·

sém::., k(:.zini ;zménycink SZl!'
purol\éisi'inClk krmé.ze\'>/ 'rii
küvelkez.ménye ClZ ipar t:s k '
resk (I~I '1Il felil'lIdiil,; c, dZ. ipd
rosok, keresk .<1 lik s1ál1lánilk
gyardpodasu.

[zen jelenségei felliinően igCl
zolju a november hó 28·,in
l1legreliclezcl-l [jnncpsé~, I.1lcl\"

nek keretei kiizöff avatták f..:1
az Iparlestület ujonmm kibővi

lett 'z. ;klléú.ánClk heJyiscgeit.
Az IpiJrtcsfiilct l'dk "r,\s<::l'(:

PélerlllClnn Józ eJ rtij"S)'r-(i 1'1,11

Tuclni kell, ho~:v eddi:.! I pol~t1r, 21. élcfévét I clöl- u hivatCllos szónok, aki lört,'·

l l I d l ' ndllli visszupi!lunlásl nyu.ifedt
me,zőga, ze asá i m1ln <<.1.. \I'il I '''f.t,eo', ~;on 110 ,SiJg". VlIl-fY ,

• él /1 >Iyi ipClrosviszollyok fejlő-
a földbirtokosok, va~;y fald l '50c! éllült 1I':m <.lll, bl.lntcl \'. II "súc31, hallll'Ozfalva éll e!ne-'
hérlöl< lllqrbizástlból hiÍrld nem voft, s ul,illck t bor· lérló gondolal;}f, lllcl. c~y,'diJl

toborozl1élloit 11l11IlIi.,j~ol ,-lt. z(',i II ííküdl'SC _ Iclit:" )'iro· képcs községünk minden iró.
A III 1st 111<:"'j lent lcnck< "ds alcí nem esctt. Nel1l nyu Ihlllldá'tíl bizfosilClni.
let a munkások tobol'ziis[11 Ickint i tnborz(j ~.:,razC!iÍJlélk él Bölcs, a hallgat6sc g lelkébe
kUlön cngec!Jlyhl'z köti (~ rL'nddd i:1 földblrloküs (s 111':I)'cn sz,íntú vailásj l;S IlJZ<1-

fi'lS g"ollclolalol<kal tell voll Pd'
ennek feltételeit tizenhé; h'~rk) áll[llld('j all,ulllliJwttl

lolás lslvéin ref. vCllléislanar bc-
pontbilll szahályozzél. I jM, ~I;i munkaadója szt;- széde, Mc.ghafó h':lngol1 szóiolI

A mczögazc!<lséÍ<..i l11un- 1ll,'lru toboroz Illunká ll<al, I Kovács Ul'zló kcrét<gv,jrl,ó
kára inb r7.Ó egyén! Ll í'l"ll~ ugyszinIén azl a ~tlzduSc gi m' ler, aki félév_i:iÍzéld ótClI111I-
ddet loborzógazdánal< ne- mun];ibt SC 111 , aId nlélga ködil< tisztes pálYdll, Gyomáll.

A kedves hungulatot fokozia u
vezi, A l1lunkt1stoborzásra vagy társai részére l1lunka· Gyomai Dalilrda kuréne\,c és
az engcdélyt az itlelékes alkalmal Sb.TCZ, A rend, ld Fl!iler Emő ág, ev. lelkész ko
iánísi föszolgabir6, \'<'rJ'o~ UZ engedél)' néll<iil robor. moly';;' guzdag turtulmu záró-

S()~<bllll a polg~rl11c~JcJ' I.ókat 15 napig ferjedő el. bezéJe,
adja. Az engedély m'ínl I)~- 'J J ' 'll" l _ "" _ "'"

·t ti ké' '11 t'l l" hll'us,' (J cs cgYJl11 10 <orG' Mozi. Az A)ll>l~(i Iillllsl.iu-nyuJ o rveny l e e ,L lj' .. '" , .. ,
zabás alá esik, !ldlg kncclo pellzbuilf I.' htí.rll<ln f. hó 12-én, vusárnClp

lian'y Pid nagyszabilsll filmje
A r 'ildelet szerint lobor· sci sujtj(l A tobor7.<'l ren· ".:\ FEKETE Z.sOKJ-> kc'rlil

z6si engedély csak alll1cd, <.Idet jallll{I!' cIs jén lép clűaJásra Harry PicI filIlIj',j

udl1aló, aki nmgyar állam· életbe, érdckfcszilük és telve vannuk
r "nclkivüliségekkd, A "I::' r< 'k

" c,ké" larlidJJl<! u szukoIInói is
szenZéio.:iúsabb ,.., vH,]gvt\)"(.), i
cirkuszlllllt<llván)'( )ka I l'eliilmul,'
p<.'1t1éillunlll vaklllcl'<'i miisla friik-

,kcikkel vun lele. Az l.:!ü,lI:lös
I 4, 6 és 8 órilkor k\:7dcitlik l;~

Illiudhtlrllm ell iutlnsJ vonós :l!'

nckar kiséri. !\z Apolló film·
szinház e héten esclkl<e:; sii
türliiki clűac1ásál kiv,zfcfesen
szerdcin deeellJi)cr Pi·én f.:lrljCl.
1-:1. <!lkaloi1lnldl báró ··I-:iHvii .
IÓ7~cf k;j;d::illlcll köli'cmény~

nek ..A Illegragyof/ :"y'rlllek"
nek gyünyiirii lllugyar filmvál·
t"z<lla ("uül uL'lllufi.lféisrll. Nin
csen fillllJarab, illlldt ' <1Z c.: 111

beri sziv legm':ly~bb ér7.',~_drc

olyun hCllú~al VOh1Cl minI 'nn 'k
CI SZQI1l0ru Illes 'ie, Kil:!p.':zi·
lési<ént egy SZl'nz.:l..:ir'j5 G fd·
vonásos állallilm is szert:pd il

I1llisorOI1. l:"":I(Jdd,; 'ok G és fl
órakor, ;,. lanuli, irjuSó!l' I'Ij:'.lL~;

re 2 ;s 4 órakor tartunk QICl'

au,) I. Amennyiben él tauul0 ifiin
ság fcslületileg, tanáraik ;s 1,1'
nifóik kisér,z/0iJen ~'csz részi ilZ.

l~lómlcísnkon a bdépdrlij uL
elemi iskolások rrs7.éJ'c ,-:. 'ú.T

kOI'Onc1, cl l'ol~r<iri iskoló-sok
részQI"t: ,-:. ezel' koronil,

A nuptcrr legnépszerúbh nup· I

I iu, 'külön"', cn u gyer,n 'h'k
részére a "Mikulás nup", I I,il
!logyne volna népszcrü !li:-Ien
ujéindékot vár uznClp u jl) és
rüsz gyermek cl<\'clI"éÍnf.

Aján lék! R,lgi, t<eclws fOl<u,·
10111, u bolclug, g'azJ s.! idők

CInkke, Honnall ered e.-: il ~I.<).

kás'?
Bizony annak eml ;ke a r<'g'

mllllba nyilik, mé f\ri.-zll1s
ulán cl negyedik századbil; ul<
kol' élt ez a jóságos ..:, nép
s7.crú Miklós lJüspök, ]{Ólil ez
a következő l 'gt!ncla vall f'iljc·
gyezve:

Miklós püspök szLikhdyl11l
élt egy földhi"'7.I'é1fludl, -n'[Iény
család, amelynek három sr-l:P
lányát a nilgy nyon )oru "~Ig

már-már az erköl' Iclcnst:g
utjcírCl sodorta.

I::' 'ko 'ég'ül nem k 'II 'fj~k sen
kinek sem, 11l~rl nl2l11 1'011 he·

"Bethesda" nap.
December hó 12'(:11, va·

sárnap a budapcsli "BecI
hesda" nyilvál1()s jellegü
kórház javárél él reform.'ítus
egyház gyUjt 'st rendez. Ez

él "Beth~sda" Budaf)csten
él VI. I<erületbcn a Hermina
ut 39. sz alaH van,

Év tizedek óta a legne
mesebb keresztyéni munl<tll
vég·zi. Nemcsak a be1cg
testi szenvedé:;ét gyóg'yi tja,

hélnem buzgó l 'Ikipász!orá'
val él szenvedő lelkek meg·
mentése, illetve meg;::yógyi
t6sa céljából a krisztusi
evangélium mcgvilágositó
és megsz.enfelő er",jévcl

emeli rel az cmberi szive'
kel és lelkekct. A rn"lIca,
hogya legkiválóbb orvu'-j
karral rendell<ezik, kiki·
munkát is vé ez,

Ez a nemes emberbém'tti
intézményünk is sok anYélgi
gonddal küzd. Hogy nellles
és magasztos tevékenysé
gét minél jobban és minél
szélesebb körben teljesil,
hesse, anyagi erő gyLijtésc
vé?'ett a gyolTIé\i refol'ln6fus
niJgy gyülekezetben is egy

vasárnapot "Bethesda"
napnak tartunk, amikor is
E c s e d y A l a CI á r lelkész
ur fog predikálni a délelő/ti

Istcntisztelet nllw[mával s ez
alkalomméli a tempioIlli
pcr~;clyplfnz is a"Bcth sclu"
javára lesz aclománynzva,

Istentisztelet· után a lel
I<ész ur és egy diakonissza
a közs':gben rzyüjteni fog
nak. fogadják őket meg

beL', nlő keresztyéIli szere#

tetlc\ s a 1110111" iig-y sz 1
gálatában teljesitett félraclo~

zásukat sziv ,s adományaik

kal scgilsék és tám gnssák,

Aki ezen célra - felekezeti

külömbség né1l,ül. - lelke

indilcÍsc\l köv 'I 'c adományt

akar eljultatni, J reform'Ítus

l-tyh<'lZ p0nztóri Ili\féll;dc't!)an

adja á t.
Vajha uz l'lentL'zlcl 'tr:n

minél többen megj..;knn~'

nek s minéllöbb sziv lel,

j~. ednék III " dhüt{irOI.<lS

sal, hogy adományaival a

..Bethesda" napol emléke·

zete sé tenné,
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GYOMAI uJSAG

RTON FIAI Gyoma.
5 oldal.

TELEFON
22 SZ.

tpUletfa, tUzifa, szerszAmfa, szén és épltési anyagok raktára, betonáruk gyArtAsa és eladása. Raktáron tartunk mindenn.mO és méreW fOr6szelt
6s fa'-:,ott épUlatfAt. Hasáb-, a rltott- és f::'IYö tüzifét. A legjobb minaségU porosz darabos szenet és porosz di6kokszot, retorta feszenet.
1'/1,:',.11.. Len\entet, meszet, duna és körösi h mokot, kapart. Kátránypapirt és elszlgetelö lemezt. Sodrony szeget. Burkol6 szines t6111llt minden

nagyságban. MUtrágyát. BOGNAROK RESZÉRE: klSris- és szlItönköt, klSristalpat és kUlIöt, körls hasábfát és nylrfarudat.
G' i ;~ I .iNK: Be:t:>ncserepet, cementlapot különbőz(l mintákban, betollcsöveket átereszekhez, kocsi beJér6khoz és viz-Ievezetésre, 10, 1~, 20,

30, 40 és 50 cm. átméretben. 80 cm. kutgyUrUt, MUkö sirköveket és sirszegélyeket tetszés szerinti méretben.
ELVALlALUNK: betonutak és betonjárdák éplté5ét, valamInt minden e szakmába tartoz6 beton és mOka munkalilatokat.

ar - l:8on~fák
szépek, kaphatók a községi kertésznél Gyomán.. FIGYELEM!

ÉS AKI

jól é." olcsöu akaJ1" V sc'iJ'olni.
ul lekin" ' IllC~ I~j' b Illilliim\ érl(kU
i.ÍruililLllnkul, u!wi luimkn clk~p7.clhClö

férfi- és nöi szövet, kész férfi- és nöi ruha, télikabát és
sz6rmebunda, kötött mellények és szvetterek,

férfi- és "/Si fehérnemUek, harisnyák és zoknik kaphatók.

.:. /_ "~o:...... ~,,.. :-'-~ -!"-' v .t-, : 4'" ~ I )

Gábor Gyula hentesnél
jó háziszappan l<ilo
gral:lonként 10.0 OK.
k a p h a t ó táblánként,
ugyan ő neki 2 darab
mérleg, mely piaciál'u
sok részére igen alkal
nms j u t án y o s áron
eladó. Megtel<inthető

az üzletében.
A Tiszamalomban

valamint a városi elárusitóhelyen:
Gyomai NagyAruMzban. KLEIN VILMOS R.-T.-nél minden
fajta liszt, takarmAnyllszt, dara, korpa, buzaalj, ocsu és

koptat6-por napi áron kaphat6.

A Tiszamalomban

A Tiszamalom
gőz- és kádfürdője

NYITVA VAN:
minden KEDDEN és PÉNTEKEN NOK részére. minden

HÉTFON és SZOMBATON FÉRFIAK r6szére

KAoFOROŐ
minden fQrdönapon kaphat6.

b u Z á t
diJmentesen lehet beraktArozni és mindenkor legjobb

napi éron eladni.

villamosmúve
mindenféle vilégitásl és motorikus villamosberendezés
elkészitését szakszerU gyors és pontos klszolgál6ssal.
kedvezö fizetési feltételek mellett, jutányos lliron fel-

vllil!alja.

A Tiszamalomban

A Tiszamalom

b u z a
szép és j6 lisztre, pontos és elazékeny kiszolgalilés mellett
bármikor azonnal becserélheta, TENGERI és ARPA azonnal

megdarálhat6.

VASUTIMENETREND

Ó föld.

S7.crkc"ztéséri é. kiadébéri

lelel3. I

WAGNER MARTON

A gróf Zichyféle ballai fel
osztott föld legjobb része
45 magyar hold boroszlói
föld a rajtö levő 15 öles uj
tanya épülettel együtt 
esetleg 2 darabban is
szabadkézből,előnyös fize
tési feltételek meHett eladó.
Bővebbfelvilágositás nyer
hető d Bácsy és Társai
Bankházánál, Gyomán.

L..pkiad~1

"H U N G A R I AU
kön~ ,·nyorn.d•• i rn.üiniézet.

IlICIl ..... !

r·........-....-..·II......~....-..,
I PRIVAT i
l disznóvágást I
• ehléllalok. - Bövebbet i
! Medgyesfalvllmre hen- !

I tes Uzletében vagy pe- •
dig PetlSfi·tér 2 sz. alatt !

l Kovdcs Janos l
hentes és mészéros segéd.

L.t-~••~••-..••.__••-........J

Fig

Aki egyszerr három illió értékü árut
vásárol, annak III. osztályu személyvonat
utiköltségét az "Or zágos Gazdakör"
oda és vissza is megtérit!.

ORSZAGOS GAZOAKÖR TAGJAINAK
AR FORGAL I SZÖVETKEZETE

BUDAPEST, V., Nádor-utca 12.

Bpeslról indul
GYOll1i.Í1'il érle

yomóról indul
I:)peslre érk.

BcsClbáról indul
Gyoll1áro érk.
Gyomáról indul
BcsClbárCl érk.

BUDAPEST-GYOMA.
5·50 10·03 gy. 13'35
1'53 13·01 gy, 19.08
0';,32 5'41 8·56 gy,
5' - 11'10 11'50gy,
GYOMA. - B:tK~SCSA.BA.

23'15 4'30 8'13 gy.
0'17 5'31 8'55 gy.

10·03 13·02 gy. 19'18
11·08 13·40 gy. 20'18

17·20gy.
2O'14gy.
15'58 gy,
18'50 gy.

15,20gy,
15·57 gy.
20·15 gy.
20'51 gy,

20'40
2'02

14'28
20'06

13'06
14'13
2'12
3'15

A "gy' belüvel jelzeU gyors-, CI többi pedig személyvonCll.

- +ar8dI ankháza G~OlDd.
(Érdekközösségben a Békéscsabai Takarékpénztár EgyesUlettel, Békéscsaba.)

Igazgatók: SACSY GÉZA, KovAcs LAJOS főpostamester,VASS GABOR, ügyész: Or. CHRISTIAN KALMAN

Mindenféle bankügyleteket, külföldi valutában való fizetéseket, gyorsan és előnyösen eszközöl.
Váltókölesönöket 4 havonkénti lejárattal évi 12-13 százalék kamat mellett, bármely nagy összegig folyósit.
Tökekamattörlesztéses, jelzálog földkölcsönöket félévi 4.4 százalékos részlet mellett 94-es árfolyamon,
Betéteket, - melyek felmondás nélkül bármilwr kivehetők, - pengő értékben is elfogad, s arra a legmaga
sabb kamatot fizeti. Bővebb felvilágositás a BANK helyiségében a nap bármely szakában nyerhet6.
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In gyomai cég malmaiban és
lerrnénykereskedésében

mindenkor a nagyközönség legjobb, leggyorsabb és legelőzékenyebb kiszolgáldsát
tartja kötelességének. - Mielőtt g'abonci termését értékesili keressen fel bennünket.

B E R A K T Á R O Z Á S T D I J M E N T E S E N E L F O G A D U N K.
"·u .-.. •• .... . V······ ",.. ... •.....•..~ ....•.. .

Halló I

a környék legolcs6bb és legelterjedtebb
hetilapJában a G Y O M A I U J S A Q-ban.

FIGYELEM I
A GYOMAI

"HANGYA" SZÖVETKEZETNÉL
a legjutányosabb áron szerezhetők be:

Külföldi lópokrócok és egyéb takarók,
Amerikai traktor és gépolajok,
Porosz szén és tüzifa,
Gazdasági kötélárukból óriási választék

és olcsó árak,
Műtragya (szuperfoszfát) és Porzol bár

mily mennyiségben kapható,
Konkolyozó gép használatra kiadó.

köz.Ut

INDUL:

I-Jiteles felekkönyvi kivOlll'll,klllaszteri birtokiv másol111
és l1Z Országos földbirlokrendező Biróság eljárás
alóli menl"sség I igazoló községi bizollyitvány
nc!lkiil nern tudunk érdemleges választ /lelni.

Országos Gazdakör Tagjainak
Áruforgalmi Szövetkezete
Budapest, V., Nádor..utca 12.

Aut' busz menetrend
G y o H A. éli :E N D R Ö D

GYOMARÓl INDUL: ENDRÖDRÖL

r·--·...·~---····-·_· __·--·_·l HIRDESSEN
• •I J~IZálOgkÖlcsönt Ir-
i :~::;:::~lt:t:1:k :e~:::tb:sz~~~~n~::' J I Ha IIó I· ~• •= s ü r g ő s e s e t e k b e n kieszközlünk =i betáblázás mellett egy-két évre olcsó i
= v á I t ó k ö I c s ö n t is! =
• •
i••••
i
=••I••L. ~ ~ ~ ..-..~..-...J

hajnal 4 6ra 30 perc hajnal 6 6ra - perc
hajnal l) óra 30 perc hajnal 6 6ra - perc
hajnal 6 óra 30 perc délelött 8 óra - perc
déleléStt 9 óra - perc délelött 9 óra 20 perc
délelőtt 10 óra - perc délelött 10 óra 30 perc
délután 1 óra - perc délután 1 óra 20 perc
délután 2 óra 20 perc délután 3 óra - perc
délután 6 óra - perc délután 6 óra 20 perc
délután 7 óra 15 perc este 7 óra 40 perc

FELTÉTELES MEGALLÓHELYEK: GYOMAN Kossuth L. u. gróf Tisza
István u. sarok, Piac-tér rendes meg~lIó, Artézi-kut, Hangya féSUzlet,
V g6hid, Iványi malom. - ENDRŐDON: Napkeleti vendégl6, K6rház,
Kondorosi-ut, Piac.tér. - KUlön menetekre autó, a sofförnél rendelhetéS.

Menetjegy nappal 1 pengö, éjjel 1.50 pengö, csomagjegy 50 fillér.

A léniákkal aláhuzott menetek hivatalos és állandóan fenntartott me·
netek, mig az ala nem huzott menetek az AUTÓBUSZ VALLALAT illtal

ideiglenesen fenntartott menetek.

Október 4-től az autóbusz csak a táblákkal meg
jelölt rendes és feltételes megálló helyeken fog megállani,
kéretik a nagyérdemíí közönség ehez alkalmazkodni.

Oépraktárunkat
ne felejtse megtekinteni ! ! !

rf .............-....-.• ..-...--.........II...................-......~..-•.,

Mindenneln« nyolUtatvAn.".ok-at izl~..e.é"'2:~p II ki'Vitelbcn olc:..ón, 9.".or"d.I~.pontosan k~.zit él I
I .1+1U NGARIA" I
I KÖNYVNYOMDA.I l't'OINTÉ~ET J
j Pet3fiMtér 2. G Y O H A. Pet3fiMtt<r 2.

i. ~...-....-. .-..~ .-.. ......

...........................................................................•
.• ;" E P H I R" .fafűté~es !olytoné~ő k~l~h~ i
! 10 kIlogram faval fut egy szabat 24 aran at. i
• •
•
+. Községek és közüzemek által a legteljesebb megelégedésre k(pr6bálva, i

több ezer darab van belőle használatban.
~ Gyoma község előljárósága is több darabot vásárolt. i
: Gyári egyedárusitás G Y O M Á N : :
: B E R KO V I C S A D o L F vas- és fűszerkereskedésében,hol mindenféle :
: . vas- és szerszámáruk, tüzhelyek, szénfűtéses folytonégö kályhák I
: .~ előnyös árban kaphatók.

: .
Nyomatott a nHUNGÁRlA" könyvnyomdai műintézetben Gyomán, 262 - 1926.
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* POLITIKAI-, TÁRSADALMI- ÉS KÖZGAZDASÁGI HETILAP *
Szerkesztőség és kiadóhivatal

"H U N G AR I AU könyvnyomda
G y o m a, PetlSfi·tér 2.

EllSflzetésl ár negyedévre helyben 10.000 K.
Elilfizetési ár negyedévre vidékre 12.500 K.

Megjelenik minden vasárnap reggel.

Felelős szerkesztlS :

WAGNER MARTON
a kiadóhivatal vezetGJe.

A lap szellemi és anyagi részét iIIetG
minden megkeresés

"H U N G AR I A" könyvnyomda
eimére küldendő.

Lapzárta P É N T E K, déli 12 óra.

Látogatás a Botond
cserkészcsapat

otthonában.

Dr. Zeőke Antal
képviselő miniszteri

osztáIbItanácsosi
rangja.

Ez elmult héten olvastuk
a Hivatalos Közlönyból,
hogy dr. Zeóke Antal or~

szággyülési képviseló urat
a minisztertanács eddigi
földmivelésügyi nlin iszteri
titl<ári beosztásából ugyan~
csak a földmivelésügyi mi~

niszteriumban miniszteri
osztálytanácsossá léptette
eló. Ig'az, hogy ezen ó
ottani szolgilléltél és be~

oszliÍsa szünetel él mai
képviseló választá'si törvé
nyek szerint Clddig, mig' ö
képviselói szolg-álatot teljle~

sit, mindazálltal érdemei és
munkája elisllleréséról szóló
ezen hir vevés osztatlan
örömöt szerez az ót sze
retettel és meghecsüléssel
körülvevó gyomai vtllasztó·
kerület közönség'ének lelkéa

ben.

valósul meg, ha az ország
gyülés ui uttára elindulá
sával együtt nemcsak az
elé, hanem magunk elé is
oda irjuk és pedig vala
mennyien oda irjuk a kö
vetendő utmutatást: előre II

cél felé! A gyülölködések
vad és vak éjszakája he
lyett az egymást megbecsü
lő magyar testvériség sze
retetének fényével szórjuk
tele magunknak és ember
társainknak iletét, dobban
jon össze a szívünk, kap
csolódjék egybe a lelkünk,
segitse egymást a karunk
uj honfoglaló. nemzet épitő

nagy szolgáIéItra: - előre

a cél felé, az atyáink nagy
Magyarországának boI,
dogsága és dicsősége felét

A gyomai áll. [Jolg,isko, rendelkezésre ~lIó eszközzel
la g-ondnokságD legutóbbi és eróvel támogatn i fogja,
gyülésén behatÓan foglala A község elóljárósága az
kozolt él Gyoma és Endród iskola telek helyszini rajzát a
közölt felépitendó gazdélsá I tervezettel együtt rövidesen
gi irányu polg'ári iskola a Ykm. urhoz terjeszti fel.
kérdésével. Komoly hozzá~ A tervezet szerint az uj
szólások után él gondnok, iskola 8 osztályu lesz in~ Hogy olvasó láborunk közsé·
ság arra az álláspontra he~ ternátussal kapcsolatban. günk cserkészeir6! is tudjanak
Iyezl<edett, hogy minden le' Az iskola épület mögött 30 és halljanak valamit, hétfőI'

délután meglátogatfam a ki~
hel-ó módon siettetni fogja hold prima szántóföld fögju cserkészcsapatot otlhonában, <
az iskola létesitését, é1nnyi~ szolgálni a gazdasági szak~ Központi fIlliskolában.

val is inkább, mert a két oktatás céljait, amelyen Amir! belép/em harsány "vi
község- tovúbbi fejlódésének bolgárrendszerü kertészke~ g-yázzl" hangzott'el és az asz
korszerü követelménye ez, dés is Vall tervbe véve, te~ tal körül foglalatoshod6 apró-

A ct k b
ságok kalonás vigyázzállássél

gon no ság ez ügy (!!1 kintettel arra hogya föld .. ct .. "It k E" .. ..,_ ' • '. ' u vozo e, ppen osszeJove
mar énntkezesbe lepett a közvetlenül a holt Körös~ tell tartotl a legkisebb fiukbó

község elóljáróságával. A ág lnellett fekszik. Terv I álló "Rigó" őrs. Végtelenül le
felvilágosodott és a község , . .... bilincselt az a komolyság, am
jövójét szem elótt tartó szerint mllldket kozseg hoz' a beszélgető kisfiuk szavaib l

elóijáróság megigérte hogy zájárulna az iskola épité~ és minden mozdulatukból kl
< , , • '. -' l ' l f l h csillant. A kályhában barátsá

a gazdasög-) Iranyu polgarI sé lez s 19y csa { é te er' gosan ropogott a !űz és az

iskola felállitását minden ról lenne szó. (R.S.) lóbb komoly fiuk vidám cserkés

A Gyoma-Endrőd közötti
gazdasági irányu polgári iskola

a megvalósulás utján.

vé lealacsonyodva kivánja
látni az ország törvényhozó
termét, hanem ugy, hogy
annak falai között a nem
zet legjobbjainak erői mér
kőzzenek e nemzet meg
.épitésére s a képviselők a
feltámadó nemzet templo
mának él'ezzék él Duna par
ti palotát s induljanak meg
előre a cél fe\lé, mely nem
lehet más, minthogy a mér
hetetlen megpróbáltatások
és áldozatok után a békés
és alkotó munkák utain
járva eljussunk, még pedig
minél hamarabb jussunk el
a megépüléshez, a meg
ujuláshoz, az integer Ma
gyarország boldogságá~oz
és dicsőségéhez!

Ám mindez csak ugy

Előre

a cél felét
A nemzet élt a mag"! al

kotmányos jogával, a vá
lasztó teljesitette honpol
gári kötelességét s most
már megindul az ország
legelső és pedig törvényt
hozó testi.ilete előre a cél
felé!

A választás mindig a
nemzetnek az itélete a köz
vetlenül elmult képviselő

ház ténykedése és az or
szág dolgait irányitó kor
mány működése felett, 
egyben pedig megjelölése
annak az utn'lk, melyen a
választó közönség milliói
óhajtják látni az ország
jövendőjét.

Tiszta és egyenes fele
letet adott a becsületes éf'
tiszta látásu magyar nép.
Olyan tisztességtevéssel
becsülte meg érette önfel
áldozó munkával fáradozó
nugy miniszterelnökét gróf
Bethlen Istvánt, amilyenre
alig van példa az alkot
mányos életet élő nemze
tek között, de megbecsülte
azon képviselőit is, kik az
ország consoJidálódásának
nehéz utján seg'edelmére
voltak a Vezérnek, mig el
söprő itélettelitélkezett az~n
képviselők felett, kik lármás
veszekedések szinhelyévé
próbálták tenni a parlamen
tet, kik előtt nem volt szent
és drága a magyar nép
sebeinek gyógyulása, a bé
kés uj élet megteremtésé~

nek a lehetősége. A ma
gyar nép nem veszekedő,

de épitő parlamentet akar, ~
a magyar nép nem durva
és utszéli szidalmak helyé-
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Beszélgetésem
Murgács Kálmán dalköltővel.

- - - Te....ék iH levágni. - - -

Minden etófizct,:.nl, és olvasónk
ilki 10 it y szelvény t szolgálli1l be,

dijli1Ii1I1lJl küzölhel egy

publikációs hirdetést.

Hirdetési szelvény.

Asszonyoknak.
A ..Gyoméli Ujság" olva·

sótáborának nagwészét az
asszonyok teszik. Asszo~

nyak. akiket minden érde
kei - de leginkább mégis
azok a dolgok. amik az Ő

lllun!wkörLiket érin/ile Az
asszony munkaköre a Jeg'

tágabb terüld, Nincs az a
kiváló férfi akinek anllY:
mindenfélét kelj tudnia, mint
a Icg-egyszcrUbb polg'árasz
szonynak, Sü/n i-főzniépugy,
mini laldlSt berendezni s
lisztán tariani. Varrni és ké~

zi Illlll1kákai' tudni, érteni a
konyhakert és virágtcrmcsz
lés titkait. Csecsemő ápo
lás!, gyermekgondozást tél
nu\ni, később a nagyobb
gyermekek taniiúja, vezető·
je. pélclaadója lenni. Mosást,
vasalást megJ1lufatni - házi·
állaluk Icnyésztéséhez, ápo~
lásához ér/eni. Olcsón és
esinoséln ölJözrelni az egész
ház népét és ],cdvesen el~

szórakoztatni őkel és a.
vcndégeket.

Nem is folytatom. Mind~

cgyik külön - kUlön is egy
egész cmberl kiván - s az
asszonynak mindegyil<bcn
járlasnak kell lenni. Nem is
szólva arról, hogya ház
ura minden g'ondjának e1
felejtését minden szépel és
jöt a felcséglöl vi.Ír.

LcgyUnk tehá! Iiszl6ba II

az asszonyi hivatás első;

rendLhégévc! és sulyóval.
Azonban azzal is, hogy jó

pal-> holtig telilUI. Az assio'"
nyi mcslerség uly sok olda'
lll, hogy tdlonclc\:lIl hol itt,
hol otl akadun!, okos ta
mícsol<ra, amik nehéz mun-,
kán1<al' l11egl<.önnyilik.

Erre éi célra nyitjuk ezt
(l rovatot az asszonyolmak.
Tanuljunk egymástól. Asz·
szany olvélsóink esetleg'es

. l,ivtmságai, vagy él nivót
lllegLitű közleményei e he·
lycn sziv<?s fogadtatásra ta·
Itllnak a szerkesztőség ci·
mén.

Erre igazé'tn nem tudol,
felelni, soha ncm gondol·
Iwdtam erről, falán ugy
v(lgyok velök, mint él JO
anya gyermel,eivel, - mind·
egyikel cgyfol'Ill[1n szerelem,
de mégis az utolsó él Icg~

kedvesebb.

De mégsem, - most jut
az eszembe - a gimnázista
koromban irt dalaimélt ked·
ve1cm Icgjobbwl, azuha
büszke is vagyok. Hát még'
akkor, micsoda érzés voll
az, !1('lilélni él cigányI, aminl
hUlZél az én nú!óil1lél: s
Ii/tni kipirosodol! arcu szép
erdélyi lányok[lÍ [lZ én cli.'!
laim mellett vig<ldni és
búsúlni. AI.;I«)r \'ol1om i~a,~

7.án boldog', - ma czl nem
mOllclhéltom mflgéimról,

ncm sz(l1v,\ él jelen pilla!wj

ról amikor CI gyomai Il]('g

értő barMaim körébe II va·

gyol" ahová minc!cl1lwr

szivescn jövök. (HI'.)

l"Ielyik .a legkedvesebb
nót.\ja ']

örök emberi érzés: a sze~

re lem, él v éí gy. Kifogyha
tatlan téma ez a deli, a
zene, a líra számára. Ér·
dekli ez az ifjut és az ag'gol
egyarónt, meit az egyiknck
ő a jelenjc, él másiknak él

multja , Ezért ~,zeretik nóle'!·
i 111 [ll'.

Lelkeseclé5sel élicl,lik az
irredcn1a nötóima t is. Való,
szinUleg azért, merI élZ ecl~

diginél rei'tlisabb érzést és
vi:Ígyat acl1al1l bcléjLilc

Az irrcdultizmus cive.
gondolata Illa Illár ncm az.
?lmi i'olt hilt-nyolc évvel
ezelót!.

A csorvási ref. tempfom
építése. Csorvtlson ft ref. egy·
háwak cz idószcrinl mél~ cSl1k
egy kicsiny in1i.1háza van, Az
egyház buzg'ó gondnoka I"ábi
án JiÍnos g[lzdálkocló és 11 de
rék presbiterek azon fárildoz
nak. hogy Islenllck dicSIJS 'gérc
IempJomot épilsenek. melyhez
il légla anyag01 már meg is \'121
lék. E célra volt pénleken este
nagy egyházi ünnepség. allle
Iven mindcn vl1l1ásfelekczcti
liag'y közönség elólt Harsányi
Pál esperes ll1ondo!f ünnepi
beszédet.

él zenei izlésről

beszélgetésünk

W~-" ..

Minden művész eredeti
lélek. Gondolkodása, ér-
zésvilága, életfölfog'ösa,
világnézete egyszóval
személyisége más, - merő-.

ben eltérö él köznapi embe
rét61. És éppen ez az eltérő

lelke teremti meg azoké'! r ul

alkotásokai', amelyek bú
mulaiba ej!ik a szemlélők,

a hallgatók ezreit. A míívész
valóságos mimóza, Icike
senzibilis ennek folytán
olyan érzetekre is reagál,
amelyek más embert hide
gen hagynak. Hogy meg
érthessük a művész alkotj·
sát, ismern Link kell annak
él lelkét, ludnunk kell azt,
miinspirálta 6t mun],ája
l1legteremtésére. Nem ér·
delde1en tehát lejegyezni
olyan beszélgetési, mely ép
pen ezt a kérdést világit ja
meg. Lapunk munkatéÍrsá
nélk éllkéllma voll Murgács
Kálmán ismert dalköltővel
folytatni eszmecserét a mü
dal termékeinak létrejöt·
téről.

Zenéről,

volt szó
folyamán.

A művész birodélimában
voltunk, él zene, a nóta szó
héll1(ltára mindjárt megol
dódott a különben csendes,
mélabús lelke.

A zene élZ igen győnyőrLi"

ségek forrása, átszcllemüll
pilliHli'Itok felkeltője, érzelilli
hul1álllok felkavarója
mondja Murgács. A zene,
az énekhang az, mely szill/C
a bölcselkedés fölé ívelve
foglalja egybe lelkünk ér~

zelmeit, rejtelmeit.
l"Ii a tárgya nótáinak ']

Mi lehet más, milli az

Lakosságunk megoszlása I
foglalkozások szerint. Cson'
ka-Magyarors7áglakossilgi.1fog
Jalkozások szerint a I<övctkezó
képpen oszlik meg: Óstcrmclés
sel roglillkozik 4.195.403, ipar
raj 1.515.023. kcreskcdelemmel
345.911, közlekedési ágazalok·
ban 305.965. szabad foglalko
zás és közszolgáll1ti alkallllazoll
301.033. házicseléd ek száma
212.789, bány6szalfal 87.137,
napszámos 177.017 és egvéb
foglalkozásu 373.608.

A pénzügyiminiszterium ren·
delete szerint a selyemszövet
csak akkor esik fénylizési for
galmi adó alá, ha az eladási
<Ím folyóméterenkénf 8 pengő

(100.000 K.) A selyem szövet
gól készült ruhák:továbbril is 
il fenti értékhilfárril való texin·
Iej nélkül, - adóköleles fényli
zési fárg-yak maradnak. :>. pa
Illutból, vagy gyapjuból készi·
tett pliisszövet, hil ilZ selyem·
szitlakkal, vagy kinyiroft min
lákk1d nincsen diszitve, nem
fényiiz<!si fál'gy, A rendelet 1926,
évi december hó 15-éJl lép élet
be.

Az Uri-f<aszin6 11 g-yomai nő
egyleftel és a CiySC tagjaival
karöltve 11l1gyobb szabásu ÜIl'

nepélyt rendez Szilveszter estén
ClZ L1ri·Kaszinóban. melynek
teljes jövedelme il nóegyesiilet
jótékony céljaira lesz fordítva.

"".. • 4 ..,., 4

Szilveszteri-estély
készül.

A selyem
fényüzési adója.

l1ótájávilJ kellemes harmóniába
olvadt össze. Megkapolt az a
pedáns rend és. lisztilság. ami
átlengi a hófehérre meszelt ter
met. Majd a cSilpal pilrancs· I
nokával Ruszka Sándor tilnárrai
beszéigeIlern il csapat munká·
járól, aki elmondoIta, hogy egy~

nagyobb szabásu cserkészün·
nepélyre késziiInek az ünnep
ulánra. A csapatban alapos bel
ső munka folyik - amiről ma·
g'am is meggyőződtelll - He·
roikus kiizdelem órán de lassan
gyarapozik a csapat vagyona.
A cSélrJal 4 órsből ólI. Minden
őrsnek van már asztala. lócája
sőt eg'ynek szekrénye is. Kicsi,
de tartalmas cserkészkönyvjár
is iÍll a fiuk rendelkezésére. A
falak izlésesen vannak diszifve
cserkészképckkeJ és nilgytábori
emlékcl<kel.

Az egész olthon es az olt
folyó munka azt il benyomást
felte reám, hogy 011 a l'ásull
fál'<ldf lársadalmat iJtgyuró és
megujifó faj· és nemzelmentö.
törlénelmú távlalu munka folyik.
amelynek sikerében bizhatunk,
mert benne a .. jelen" ériti a
il "iövö!". A nagyszerii nlllnká
ért elismerés illeli a ráradhilfal·
lan parancsnokot: Ruszka S,
tanárt.

Többck közölj beszéigeItem
még a parancsnokkal a cser·
készet. il sziilők és a társadCl
10111 egymáshoz viszonyáról.
Igen érdekesen rejtegelte a pa
rancsnok az cmlifelt téll1áf,
azonban a helyszüke mialt er
ről csak i.1 kövefkező számunk
ban fogok beszámolni.
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Messinger Mór Utóda GROSZ Z0l~ÁN
G Y o MA. Telefon 23. f' a t e I e p e i: E N D R Ö D. Telefon 1'4.

Nasici T<lnningyár és Gőzflirész r.-t. keményfa termeJéseinek, nevezetesen kőris, szil, bükk, éger, tölgy, jávor, hársanyag fürészelve
és rönkölve, tiUgyparketta. Eternit Művek palagyártmányainak, Weisz Manfréd acél- és fémművei r.-t. gépgyárnmányainak

Bohn M, és Társai gőztéglagyár cserépgyártmányainak egyedárU!dt6ja.
Állandóan raktáron, és szállit vagontételekben, bármely vasuti állomásra minden méretü és minőségü épület és szerszámfát. Minden
fajta tüzelési anY<lgokat u. m. hasáb, apritott és feny6tűzifát. Hazai és külföldi szenet és kokszot, retorta faszenet. M.Á K. cementet,
meszet, dunai és ladanyi köröshomokot, kőport, sodronyszeget, kátránypapirt, elszigetelő lemezt, minden rnéretü sodronyfonatot.
Gy.irtok IGyomán betoncserepet, Endrődön betoncserepet, cementl9pot, betoncsöveket. - Elsörangu bankösszekö!letésem folytán
legkedvez3bb fizetési feltételek lllellett is árusitok. Arajánlatot a legnagyobb öröllllllel adok.

Technikai
ujdonságok.

A. jövő kon.,..ha.,d~n.".,i.

A kóniggratzi üveg ki·

állitáson nagy feltünést kel·

tett egy cseh üveghuta ig'az

gatÓj4mlktalálmánya.
Egy különös üvegfajtát

mutatolt be, amelyik rend

kivül ellentáll a hőmérsék

letbeli különbségeknek,

ütésre nem törik, a vegy

szerek sem bá.ntják.

A feltélláló egy ilyen üveg·

ból poharat készitett, mely·

nek vastagsá.ga pár milli·

méter volt. A poharat vö·

rösen izzó tűzhelyrehelyezte

és a vékony pohár nem re

pedt meg még aklwr sem,

ha a tűzhelyről levéve hir·

telen hiJegvizbc dobta. A

pohtírbé'lll zsírt olvasztott,

mint a1<ármilyen vasté,

gelyben. A földrezuha·

nás sem ártott neki. Másfél

milliméter vastag üveg le·

mezl csak erős ütéssel

sikerült eltömi. Az livegnek

"Silex" nevet adta és kony

hi'ledényeket fog belőle ké

sziteni. Az üveg <.íra három·

szorosa cSllptm a rendes

Uvegtlr<.ínak, ami tekintve EI

rendkivül előnyös tulajdon

s<.ígait, igen olcsőnélk mond·

héltó.
Milyen izléses lesz él gaz~

déli'lsszony leendő konyhája

a csillogó, tiszta konyha'

edényekkel s hozzá még

törhetetlenek is lesznek.

H I R E K
Isten-tisdeletek. A reform.

templomban dec. 19-én d. e.9
órakor prédikál Ht'lrsányi PálI·er.
esperes. Az ágosl(li evan~

gélikus templomban délelőtl

9 órakor némel nyelv ii Isteni·
tiszteletet tart, Feiler Ernő

lelkész. A róm. kath. templom
ban reggel 9 órakoristentiszle!el
evangélium magyarázaltal.
tartja Csernay Géza plebános.
D. u. 5. órakor lylánia.

Lapunk karácsonyi szá·
ma, Lapunk karácsonyi száma
gazdag és változatos tartalom
mal aZ elközelgő szen! iinne·
pekkel kapcsolatban nem szom
baton, hanem pénteken regg'el
fog megjelenni, miért is lapunk
e száma részére hirdetéseket
szerdán délig veszünk fel.

EgVházi közgyt'ifés. A gyo
mai ág. ev. egyházközség f.
hó 19-én vasárnap délután köz
gyűlést tart, melyen gondnokaI.
pénztárosI és főbb presbiterI!
választanak.

Vadászat. A gyomai I számu
VadásztárSaság f. hó 21-én nagy
körvadász(llot rendez vadász
ferületén, melyen Nádlel' Hel"
bert és KiHenber'ger Kálmán
n(lgynevű vadászok is részi
vesznek. A vadász III utlJn a
Holler litteremben 8 órakor

. vacsora lesz.

Helvséget cserélt az Ön.
képzőkör. A Gyomai Iparos
és Kereskedő IFjak Önképző

köre, egyleli helyiségeit az Uri
Kaszinóból a Holler szállodá
ba teile ál. Hivatalos és könyv·
tár óra minden vasárnap d. e.
9-11 óra.

Népmüvelődésielőadások.

A népművelési esléken résztve
vő lelkes hallgatóságunk tudo·
mására hozzuk, hogy elöadá
sainkat ezidöszerint felváltva a
különböző egyesületek helyi·
ségeiben tartjuk, (lZ elnökségek
szives hoszájárulásával, miutlJn
a városl1<lza disztermét reno·
vál ják és feslik. Karácsony utlJn
lIzonban ismét a városházán
látjuk örömmel aZ érdeklődő

közönséget. Elnökség.

Református egyházi ün,
nepség. Gyulón az elmult csü
lörfökön délután 6 órakor a
szépen kivilágilott és zsufolt
templomban tartolI adventi is~

tentiszlelefef Harsányi Pál es
peres, este pedig <"I vármegye
hlJza diszfermében tarto ti Beth
len Gábor közi ünnepélyen
mondott ünnepi beszédei,

Felülfizetések.A gyomai Da
lárda által rendezett december
5·i hangversenyen az alanti ne
mes adakozók fizettek felli!:
Dr. Zeőke Antal, 120 ezer, Me D

zőturi Dalárda, Dr. Tardos GlJS
pár 100 - tOO ,zzer, [ványi Ist D

ván 80 ezer, Kovács Lajos fő

postamester, Máday Aladár, Ke
rekes Károly, Kató Lajos jegy
ző, Dr. Szilágyi Ferenc, Péter
mann József 60 - 60 ezer, Mé·
száros Lajos, Seidl József.

I Dr. Osváth jános 50 - 50 ezer,
Schusz!ek Sándor 40 ezer, Har
sányi Pál 35 ezer, Nyisztor Pé
ter, Szerető jános, Podani Mi
hály, Varga Pál, Répás Pál
30 - 50 ezer, Farag'ó Károly,
Sebessy János, Szerető István,
Tó1h János, Köhler József, Szil
lágyi N. Beinschróth N. 20 - 20
ezer, Izsó Erzsébet, Sti(lszni
j,inos 10- 10 ezer koronát.

A nemes adakozók. Kevés
azoknak a száma, akik ma még
gondolnak a magyar tanulóif·
juságril, akik szivlikön viselik
annak szellemi fejlődését.Azért
örömmel emlékezünk meg
M á c z Á k o s gyógyszerészrő\
és l) o g á r G é z a gyomai
hentes-mészáros mesterről.akik
értékes ajánclékkal gazd agi/ol·
ták a helybeli áll. polgári iskola
természetrajzi szertMát. UgyanD
is MlJCZ Ákos ur, a közkedvelt
Vadász aZ iskola részére lőtt

egy gyönyörü fácánkakast, vadD
rucM, zöldharklJlyt, szarkát,
vizityukot 'és e!;l'Y !örpefl'émel,
s ezeket a szép példányokat
B o g' á r G é z a ur az amatőr

madlJrpreporátor tisztán szives
sel1ből kikészilette s az isko'
lánknak megküldte. 5ár többen
is követnék a nemes példái. s
szegény gyüJteményünk igy
rövid idő alaf t gazdaggá lenne.
Köszönjük ezuton szivesség'üD

ket.

Mozi. Az Apolló filmszínház
e hó 19'én, Vasárnap a világ',
lürü HlIrry Carey főszereplé

sével a "Klondikei farkasok....
cimlí 7 fe!voniísos drámát mu
tatja be. A darab mindvligig iz
galmas és lebilincselő meder~

ben folyik és méllán nevezhet
jük a szereplő Harry Carey
egyik legjobb filmjének. A fen·
ti darabon kivül a fényes ki
egészitő műsor is tanuságol
tesz orrol, hogy aZ Apolló mozo
gó tulajdonosa semmi lJldozat
fól sem riad viSSZa és a filmet
kedvelő közönség izlésének ki
elégifésére szebbnél - szebb da
rabokat hozafja. Az előadás,ok

a szokásos időben kezdődnek

rendes helyárakkal.

Levente oktaUs tanyáok kö
zött. 1926 december 19-t61 a'
gyomai nyilasiiskolán is rend'es
levente oktatás lesz. Az iskola
közelében - három km. kör~

zetben - lakó levenie köteleD
sek ill tartoznak levente gya'
korlaton megjelenni.

Megjelent a népmüvelés
kéziköny.ve. Hézagpótló mun·
ka hagyta el a sajtól'. a napok·
ban. "Az ismeretierjesztő eló'
adások lélektana, módsz~rQ és
eszközei" minden népmíivelő·

nek nélkülözhetetlen. Az j'sme
retterjesztő elő(ldások megszer·
vezésére, rendezésére, ai elő

adások összeáIli tására, feiépi,
lésére ad gyakorlali tanácsokllt;
foglalkozik a vefif6gépekkdés
vetilésre alkalmaS képekkel,
rádiÓVal. A munka irója Bene
Lajos, 11 népművelés régi, ki·
próbált harCOSa. A művet a Fa·
luszövefség (Budapest, V. Zol
tán-utca 8.) adla ki, ahol meg
rendelhető. Ára 25.000 kOrOlla.

Adománv a mohácsi foga"
dalmi templom javára. Bé..

késvármegye törvényhafósága

figyelemmel a belligyminiszter

UI' vQnatkozó rendelelére a leg

nagyobb áldozalkés:lséggel és

hazafiaS kegyel:eftel járult hozzlJ

a mohácsi fogadalmi templom

felépiléséhez és ezen célra liz

millió koronát legutóbbi gyü'

lésén egyhangulag megszava

zoU.
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Hirdetmény. A 6yo:rnai TakaI'ékpénztAr 1926, évi április hó 25-én megtartott LIII-ik évi rendes
közgyülésén hozolt hat6rozalából kifolyólag fclhivjuk lisztelt részvényeseinket, hogy

1.) TlIlajdonllkban levő 2000 K. n. é. részvényeikel folyószelvényiveikkel. - ille/ve Vii-ik kiboes<Ífásu ideiglenes részvény - elis
mervényeikel f. évi december hó 20-lól 1927. évi junius hó 20-ig' az inlézel péllzlánílHil il hivalulos órák allltt mutassák be illelve
helyezzék letéibe. Z.) A letétel alkalmával elismervények ac1almlk ki 1926. évi osztaiéksze!v\!III1Ycl, mely elisll1ervények ellenében
1927. évi április hó 15-től kezdve az uj pengő n. é. részvéllyek 1927. évi ke'Lelö szel""nyivcikkel kirognak miaini. J.) Tör,'dék
részvények kiell'észítésél, rés7vényeseink érdekében kialilklllilnc1ó forgulmi iÍrban küzvclilj[ik ugyan, ele kötelezcllség 1H.'lk(j[,.
4.) A kieserélésre be nem mul<ltolf régi K. n. é., vulaminl töredék pengő részvények J/r.-Üd részvénYl'kkéntmarudnak forgalomban
1928. évi április hó 25·ig, mely haláridőn tul u be nell] IlIufilioli részvények é,; töredék peng'ü'n!szvény clisl1lcrvéliyek elodatnak
és az eladott részvények vételára a részvényesek rendelkezésére iil I ; mig' maguk il részvények a P. M. rendele! t3. §-a értelmében

hafályukal vesztik_ ,.) Az uj pengő n. é. részvények I,es (10 pengő n. é.) cimlelekben lesznek forgalomba bocsálvu.
Gyomi'l, 1926. évi december hó 18~án. A Gyonl.ai TakarékpénztáJ.' Igazgat6/iága.

Tisza örököseinek birtoka.
Tisza (siván grófnak Geszt.
Átyás és Tiszi'lradvány határil
ban több mini kétezer holdnyi
földbirtoka volt. A román ag-·
rártörvény értelmében a birtok
legnagyobb részé l kisi'ljátítolták.
Tisza örökösei a bukaresti leg·
fóbb bírósághoz rordullak,
amely IIg-y döntötl, hogy il bir·
tokból köriilbelül ezerötszáz
holdat vissza kell adni az örö·
kösöknek. A döntés jogerös
és az örökösök már ujra bh-·
fokukbi'l is veffék lulajdonukaf.

December 27-én boc8átják
ki a pengő!. A Nemzeti Bank
fófanácsa elhatározta, hogy a
pengőértékü váltó érmet és a
pengóérlékü bankjegyeket de~

cember 27~tőJ kezdve hozza
forgalomba. Egyidejüleg' meg·
kezdik a kisebb cimlelü koro#
nabankjegyeknek - a száz·
ezer koronáig bezárólaR" - a
rorgalomból való bevonását.
A korona érfékii bankiegyek
bevállásának végső határideje
1927. junius 30.

Adót vetnek az agglegé
"yekre. Kovács Alajos helyet
tes államlifkar olyan törvény·
javasiaton dolgozik, mely a
népesedés elősegítése érdeké·
ben a 3e> évnél idősebb agg·
legények megadóztalására vo~

n<ltkozik. Kérdés, hogy melyik
lesz a nagyobb lehel', az agg
legényadó, vagy a kényszer·
feleség?

Hármas ikrek születtek.
JuMsz János keeskeméfi föld·
mives 22 esztendős összevisl
sza és derék kis felesége is
éppen annyi. A két·fialal, egész
séges életel megáldotla az ls·
len sok szerelemmel és szép
szerelmüket nagy áldással. Hé'i
rom egészséges fiugyermekiik
született egyszerre. A boldog'
anya és a gyermekek jól érzik
magukat. A városban hire futotl
az esetnek és megrnozdullak i'l
lelkek a család I'ülsegítése ér
dekéhen. A fiala I sziilőkel elhi'll
mozzák pénzzel és mindenféle
üjándéklárgyakkal.

A magyar nép regutája a I
decemberi időjárásról. Ami·
kor karácsony hava zöld, hu:.;·
vét napján havas a föld, l<ari1
cson y éjszakáján ha esik földre
hó, ez reménységel ml, hogy
lészen minden jó. Első napjiÍn
IHl a naJJ fénylik, a driÍgaságot
remélik. KariÍcsony éjszilkiÍjiÍn,
ha keleli'ól fuj a szél, marhók
dögél, ha nyugatról, cIlIberek
halálái jelenti. Ha déiról, sok
betegséget. ha északról, jó
esztendőt hoz. Szilveszter éj
szakájiÍn ha eső esik, reggel
pedig u nap fénylik, nincs re
ménység- a termésben; dc ho
éjszakiÍja és napja lészen
egyenlő, akkor azl monclhaljuk :
Sziveszter végezte jól nekünk
az időt, várhatunk ezulán bol
dog uj eszlendőt.

Vásárolják a magyar 10'
vakat. A japán hadsereg kép- I

viseletében meg'jelent Szegeden
Watanabe japán hadseregbeli
ezrecllCs, akit RlCiter József kö'
vetségi litkár kisért. Az ezredes
liszlelgő lálog'éllás' leli f<ubinyi
Pói tábornol<llál és az ő kisé·
relébn fogja megnézni Mező·

hegyesen és Szegeden a kincs·
liÍri lovélkat. A japán ezredes
nek az a megbizatásil, hog'Y
Iizezer magyar lovat vásilroliOll
i'l japiÍn hadsereg számáril. A
török földmivelésiigyi mini;;zlr"
dum szintén magyar lovakJI
szeretne vásárolni. Hatszilz du
rabnak a megvételére k(i1dle cl
megbizotfját Mezőhegyesre.

Szülői értekezlet. Agyo·
mai áll. polgári iskola fanórfcs
Iülete f. hó 4·én nagyszéÍmu
sziiló jelenlétében tarfolkl meg'
a tanév első szülői él'fekel.lell.'l.
Ez alkalommal Vargha Gyula
igazgató "A súilók önismcre
1éről" szóJott komolytanlllsá·
gos formában, i'lmít a ielenlev,ík
megértvén hálásan köszi.inlék
is. Palolás Islv6n ref. híllolliÍr
.. A családi nevelésréSl" tur!0lt
előadást. A nag'yszerü eszme>
fultalás föbb szülő szeméb01

kiinnyekcl fdlwsztofl, ami Icg
iobb bizonyítéka a naf~'yludiisu

VullústClllár meggyőzéS erejű lo
gikus g'olidolkodásÚIWk.

Szombaton este egy urnál disznó
tor volt, amikor annak az !.:rnak oly
jól esett az OLAJOS tiszavidéki
bora, hogy az elégnél egy kicsit
többet ivott, dll azért másnap

semmi baja sem volt töle.

....··~ ..~ ... """' ...~v

PUBLIKÁCIÓ.
Egy !>nlorozott szoba kOllyh~\'ClI

egyiill ilzonn~li bel,üllözésre l~i(Hló.

Erlekczlli lelrel CSilPÓ eu!<riÍsznól
Horthy ~Iildós·ul 1206 sz~m,

A Gyomai GyUmőlcsértékesitöés
Központi Szeszfőzö Szövetkezet a
sajái termésU szilva pálinkát End
rödön is méri, T6th János kőzségi

kertész házánál lehet kapni.

UJÉVI SZOPÓS MALAC IIjévi;or;,
lwlcs lesz, kaphaló és L'\(>j('gyczhd(;
l\o\'<lcS )lÍ110S frilfikj~IHln.

KIMÉRÖ iigyes. sznrgallllils kercs
kiik a Fogyaszlósi és l:rhil,c"jlö
Szövcll,czelnél, jclcnl(clni lehel hO\'<ÍCs
JtillOS Irafil-\jcíbilll olt f! fell etclek is
1I1egtudhillólc lIgY'lIlo:t eg-y szor~(1I,..

llluS férfi Illinclenesllek fl?h'é1elil~, ir<íst
11Idö előnyben ré5le5lil.

NAGY karácsonyi és ujé"i vásér
10 százalék engedménnyel. A
Gyomai Fogyasztási és Értékesitö
Szövetkezet (I\oviic~ Jiinos bÓZii!>,n)
(gaz?,éllóstJl!<.l - II Iwgy iinnep<"!,re
""Jú lei'(íllll'ltc-l - minckn il<llll('mli ut6n
(lmil él htlziloz· \'iszncl, CI tiz s7.ázalék
engedményt ad, ll? Ilmllg-yis ,Illl'~:"

(dl<lpilo!i In~rsékl?lj (l1'tlkiJú!. Például:
1 liter 60 százalékos tcarum itani
Ha izzel tíz szá..aJék eng"dmény
után 54.000 koronába kerül. 1\(;
veb!> klvilág"osil.bl PI,1Iz Joz~d iizkl
vezeit, (}cliCl 1l1('~r uki 117. ("Il~!C(itlll;llyrc
IO!:tosill) nyltgkl!wl i~ ki'ldiil. I"z ~t1 ...
I'lllülllmill il rcnJi Sz()\,C'lkczcl IgclZ'"
~~·,]tös6gu mindell 1(1~Il(lk sliv<?s, luda..
mÚSt1r<1 hOZhl. hogy l~)·.!Ú évre is
U:zletfészenként 50 dekagramm
sónak - IllinI \'(Isiírliísi \·issli1h.;,-ilés
- \dosz Ii·1 s.:.í I htllilroz/c. ezen sü il

fenli iizklhen 1926. év december
20-t61 31-ig átvehető. A sz1,zdldos
vásélrlLisi ViSSZ<llcrilés \'<l!lllllillt cJZ
ii7.lel:·éslck 1I1<ín jérú oszta!éknak II
rhJg-y gViilés IIfi1n les? kifizetve, il

n~g"y g"yiilés f92'l. év január h6ban
lesz IIlcglcJl'h'l1. VC:!giil II lli:"lg"yenlciIllí
\\özöllség Rzivcs ii~yclmc:l r,,:ll1ivi~1 ClITil.

ho~y mindcn sziil{~ég-lekll('1<vóstJrlL1su
e1óll keressc kl iizleli"tllket. ahol min.
den iiru él )e:g'o!csúbbilll lesz l,islol",
gÖIVil. CjYOlHd. 192{). ~y decembel' hó.
Sziv("s J.)(íI'JrO&"•.h;II\(~r az IgQzgcllúsiíg.

ÉRTESITÉS!AGyomai Gyümölcs
értékesitö és Központi SzeszféSző

Szövetkezet I"<lZf!ntúsi\gB erlesili "
lilkossógot, hog'Y il siJjéll tözésii
Szilva pálinkának lilcrjél - <lZ iill
nepc!<rc I'aló Icl,illleltel - 65.000 ko
ronára leszállitotta. 5 liter vételnél
ti:/: százalék engedményt ad. KilP
11l1lú l{rl1cl1iö Liljos 3'i'9 szi1mu hfll.ni:ll.

Minden, a GYOMAI UJSAG-ball
közöit publikáció a községháztin
is kihirdettetik annyiszor, ahány
SZQr a publikáció közőltetik.

Hölgyeim! !! A legmodernebbUI
berendezett uri és néSi fodrász
üzlet gr6f Tisza István uton 400
hsz. alatt Kovács János házában
megnyilt. A Baby-, Bubi-, Eton
hajvágást is szakszerüen végzenl.
Minden néSi hajvágásnál a haj
hullámositás dijtalan. Kéri a tisz
telt közönség pártfogását Juhász
Béla uri és n5i -fodrász.

Ehrmann Adolf licrcskc<lö <irlec.ili
il liszlelt vcvök(\zölls(;~ct.hogy ürl'g...
porcellüll" és zOIllc1llcedí?llyiÍrll Uz1elél
fűs:zer-és vegyesárukkal kib,;vilelle,
ulmI il1Y C'zultill tllioc!lmféle Ililpicikkek
ÚlltlllC!<)illl ü legc]6nyösebben beszerez ...
belül<. Lakodalmakra edényel,el ked.
I"~z\j kll<ilclck 'neilelI kölcsönöz, silhil
!öllésii sZÓcltlVizer hclZhoz szjlJit.

Eladó ház. A Rák6ci-ucca 679
szám alatti ház, azonnali beköl·
tözésre eladó minden elfogadható
ár(m.

Papp Vazul ÜCSkMilS, Iwsználl bu
tor es f~ll1l,crcskcdö, GYOIllLl, JÓ[\di 1\1.
(DoI1ilIlY) - Ilecn 107, IU"<ltj" il nagy
érdelllll I\üzülls~ggel, hogy n.:'t1IL1 II leg.
;ulúnyosCll>b 6rbllll lehel kf.lj)ni SU32
lel', szabó és nöi villTógéllekel. ZOllgO.r

f<l, ~rtl!l1ofoll és heg'C?cltl, szeCSIWYC1g-Ó'"
dilrcilók, egy szobiluelj lJu!OI', suDlót,
g-ycrlnckcigy, Illózslll{. Ililllüfedcl"ck, aj.
töl{ flulll!,O!" lH.~rlis7.cmZcllllok. rijggü
cs llszlillikllllJhík Jegllllblyul.>lJ válasz ..
kkuilll. ki:-; kJzil\oC'si. ["1I};;'(1n}'0$ VÖS

úgy, hévér j~iri!{IIIV. sporIleIt, ){éiJyh~,

(,;'szl<?l·g'úll füjJgünyl,uJú, drúl'kerilés
Ih·ll'lIliIY'=.'ll IlH~l'cll)L·n. Az elildoll árul,
érld,l: gubOIlM.>i:lIl is fizdllc:lö. L1gya:1I6
vesz ll1illtlcllféle Ú ....Skd\·<lS~ll rezel ól·..
11101. Cilll,(.'·t, le)rüll g-epekef. 'llaS7.11aVe
IH'I1l.'ll l"lldiúk\lf, rOllgyoi, c$olllol. su ...
iJfldlH(lhol, l~=-' h{Il'lIli!ycll iivcg"el{et.
l<üJlllyii l,cl I<WilS :-.1('<Hlwrsij,"'111 mill
<I.mlll:llüi kisebb rl1\"arOklll olcsö dij ..
s7.(lh(ls I11cllcll ·vtilkd"

HUGYECZ LAJOS lilkiilosmesler
CJYOllliJ, Temelő lIC"cé'I R7~ C?lvitllcllja
takaréktozhelyek és sirkerltések
i,(szilését cs jell'iliis,i!. kályhák Char·.
lotte bélelését ,'s minden c SWl<l1IiÍ
ba vci!!o Illunl,,;!. TakaréktUzhelyek,
berakott sparheltekhez ajt6k, sil
tök, rámák, vaskemenceajtól( a
le!<"e!~\"szcriibbl,)1 il ICR'jobb l"vileliC'
Mlillldo~ll raktáron, FUrdÖszoba be~
rendezéseket SlLlksz..:riicll I.;es.zil.j~vil

e::s sz .... r.:l. !<ölfség\Th.:s.scl uiilllcnll'sl!n
szo[,l-'iÍl. ~;fillden lIólil I,észílell nllln]{i! ..
ér[ V. Iiil Iiisl v~H<11. Kedve..ő fizetési
feltételek.

Teherautó fuvar zá8t
legol(:8óbban vállal

~

KEREKES KAROLY
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TELEFON
22 SZ. WAGNER MÁRTON FIAI' TELEFON

22 SZ.

ÉpUletfa, tUzifa, szerszl!imfa, szén és 6pitési anyagok raktára, betonáruk gyártésa 65 eladása. Raktáron tartunk mindennemD és m6retu fUr6.zelt
6s faragott épUletfát. Hasáb-, apritott- és fenyö tUzlf't. A legjobb minöségU porosz darabos szenet és porosz diókokszot, retorta faszenet.
M.A.K. cementet, meszet, duna és körösi homokot, köport. Kétrénypapirt és elszlgetel6 lemezt. Sodrony szeget. Burkoló szines tégl6t minden

nagységban. MDtrágyát. BOGNAROK RÉSZÉRE: köris- és sziltönköt, köristaipat és kUlIöt, köris hasábfát és nyirfarudat.
GVARTUNK: Betoncserepet, cementlapot kUI/Snbözö mintékban, betoncsöveket átereszekhez, kocsi beJ'rókhoz és viz-Ievezetésre, 10. 15, ZO,

30, 40 és 50 cm. lltméretben. 80 cm. kutgyUrUt. MDkö sirköveket és airszegélyeket tetsz6s szerinti méretben.
ELVALLALUNK: betonutak és betonjárdák épitését, valamint minden e szakméba tartozó beton és mUkö munkálatokat.

~IH!!!!!II'!~!I~!!!III!~~!llg~!II!~!!II!!!!!I~!!!~I!~!!'I~~!II!!!!!II!!~III!!!!!II~!!III!!!!I\I!!!!III!!!!!II!!!~\I~!!III!~!I\I!\~III!!I!~lm!!,n~
~ ~

I: Aki ingyenakarjaPestetmegnézni :1
~. .~I: ÉS AKI :1
~~ jól és olcsón akar vásárolni, ~~
~~ '. ilZ tekintse meg több milliárd értékU t~

~$ áruházunkal, ahol minden elképzelhelő ~~

férfi- és n6i szövet, kész férfl- és n61 ruha, télikabét és
-_~_~_=;;.:.: sz5rmebunda, kötött mellények és szvetterek, :.'=_-_;---

férfi- és nöl fehérnemUek, harisnyák és zoknlk kaphatók. _

I: Aki egyszerre három millió ~rtékü árut :1
:=:~. Vátlskárlotl'éanéntak III. 0osZtá~YU szeGméldyvoknöat :_~.':_:
=i u Ö S g az" rszagos az a rU _=
I~ °d a é s v i s s z a i s m e g t é r i t i. ~i

I: ORi:~~g:G:t:ID:;g:E;:;~:~~AK :1
~;, BUDAPEST, V., Nádor-utca 12. &~

~ ~

1~liiiKllijü.liüiililiillijHil".""ijnillhlidliiliilliiiillinnllijn"li;nl"ilii~ülilliünlliiúilliiliilliiliilliiliílliilül~llilliiliilill A ..gy" betilvel jelzett Byors-, CI többi pedig személyvonCll.

VASUTIHENETREND

20'40
2'02

t4'28
20'05

13'06
14'13
2'~2

3'15

17'20 gy.
20·14gy.
15'58 gy.
lB·50gy.

15.20 gy.
15'57 gy.
20'15 gy.
20'51 BY.

BUDAPI:ST-c;;.yOl"l.A.
5'50 10'05 gy. 1~)"35

9'53 t3'01 BY. t 9.08
0'32 5'4 t 8'56 gy.
S· - 11'10 lt·BOgy.

c;;.YOl"lA - BÉKÉSCSABA
23'15 4'30 8'13 gy.

0'17 5'31 8'55 gy.
tO'03 13'02 gy. 19'18
11'08 13'40 gy. 20'18

villamosműve

mindenféle vilégitbi és motorlkus villamosberendezés
elkészltését szakszerU gyors és pontos klszolgélással,
kedvezö fizetési feltételek mellett, Ju~nyos éron fel~

vAllaija.

b u Z a
szép és jó lisztra, pontos és el6zékeny kiszolgélés mellett
bármikor azonnel becserélhet5, TENGERI és ARPA azonnal

. megdarélható.

A Tiszamalomban
valamint a városi elárusitóhelyen:

Gyomai Nagyáruházban, KLEIN ViLMOS R.-T.-nél minden
fajta liszt, takarmányliszt. dara,.korpa, buzaalj, ocsu 's

koptató-por napi áron kapható.

A Tiszamaloml

FIGYELEM I

A Tlszamal'om
gőz- és kádfürdője

NYITVA VAN:
minden KEDDEN és PÉNTEKEN NÖK részére, minden

HÉTFÖN és SZOMBATON FÉRFIAK részére

KADFORDÖ
minden fUrd6napon kapható.

A Tiszamalomban
b U z á t

dljmentesen lehet beraktároznl és mindenkor legjobb
napl áron eladni•

A Tiszamalomban

II

Bcs1lbáról indul
Gyomára érk.
GyomiÍrói indul
BcsClbára érk.

Bpeslról indul
GYOl11iÍrCl érle
Gyomáról indul
J:)pestl'e érk.

Lapkiad6.

"H U N G AR I Ali
k6nyvnyo...dai ...íUntéll:et.

SlI:erke.dé.ért é. kiadA.ért

felelfS••

WAGNER MARTON

..

GYOMAI PIACI ARAK:
Gabonapiac : l'>lIza :570, rozs - ,

árpa 200, zab 180, tengeri szemes 170•.
csöves 115 ezer korona mázsánkénl.

Husárak: Morhahus 16. borjuhus
26, serléshus 24. juhhus 16, szalonna
26, zsir 28 - 30. kolbász :30 ezer koro-
na l<ilog-ramonkénl. .

Tejtermékek : Tej :5000, tejfel 14
16.000 K.lilerenl<énl, lehéniuró5-6000,
v~j 45 - 50.000 korona kilogramonkénl.

Baromfi és toJás: Csirke párja w.
lyuk drb.ja 30, Kocsa sovány plirja 90
9.'5. Liba sovány drb.ja lOO-llO.Ka
csa kövér 22, Liba kö"ér 2.3, Pulyka
24 ezer korona kilogramonkénl. To·
iás drb.ia 1600 korona.

«.~.,.4'··· ....

HIRD.ETÉSEKET
lapunk részére a

_K ULTURAw.
k6nyvkere.kedés i. fel....e.lI:.

Butorok. Tele sima és tömör hálók.
ebédlők, feslet! bulorok, dió, eper és
bOkkfa kihuzós ebédlő asztalok, illO·
dern bOkkfa és hajiiiolI székek. virág·
nllvlinyok. konyhaberendezések és
vosblltOrok, sodronyágybelétek állan
dóan raktáron vannok Voloy Gábor
moforerőre berendezefl aszlalos ipar·
lelepén Gyomán, Kossuth Lajos ucca
7:57 :szám. Ugyanott·épUletasztalos
munkék jutányos éron megrendel
het5k.

BOHN M. és TARSAI békéscsoboi
gőztéglagyárának hornyolI cserép
gyárfmánYilinak lerakala Gyomán
GROSZ ZOLTAN fakeresked5 va·
suli lelepén, Endrődön a falelepen.
F.lodás gyári árban kedvezö fizetési
feltételek mellett o cég gyomai és
endrődi irodájábon.

GROSZ ZOLTAN fátelepein: Asz
talosoknak : minden mérelü gőzöll·

bUkk. Bognéroknak : mindenféle
szerszámfák, u. m. k6ris, szil, akác·
rönkök 40 cm. vastagságbon, bUkl(
hasil"ány. slb. állandóan kophot6. 
Egyben értesili o gazdaközönnget,
hogy velőgépek kél évi hitelre telszés
szerinti részletekben készpénz árbon évi
7 százalék kornai mellett kopholó.

r~;~~~---:l
I disznóvágást I

elvállalok. - BövebbetI Medgyesfalvi Imre hen-

I tes Üzletében vagy pe- I
dig PetI511-tér 2 sz. alatt

L KovAcs JAnos J
hentes és mészéros segéd.

~......~..~~..-..

Tár8ai Bankháza GyolDa.
(Érdekk5zösségben a Békéscsabai Takarékpénztár EgyesUlettel, Békéscsaba.)

Igazgatók: BACSY GÉZA, KovAcs LAJOS főpostamester, VASS GABOR, ügyész: Dr. CHRISTIAN KALMAN

Mindenféle bankügyleteket, külföldi valutában való fizetésekef, gyorsan és elónyösen eszközöl.
Váltókölesönöket 4 havonkénti lejárattal évi 12-13 százalék kamat mellett, bármely nagy összegig folyósit.
Tökekamáttörlesztéses, jelzálog föld kölcsönöket félévi 4.4 százalékos részlet mellett 94-es tlrfolyamon,
Betéteket, - melyek felmondás nélkül bármi'kol' kivehetők, - pengő értékben is elfogad, s arra a legmaga
sabb kamatot fizeti, Bővebb felvllágositás a BANK helyiségében a nap bármely szakában nyerhető.
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Iva' n· ad· ' r e's Istva'n gyomai cég malmaiban ésI terménykereskedésében
mindenkor (] nagyközönség legjobb, leggyorsabb és legelőzékenyebb kiszolgálá.sát
téll'tjél kötelességének. - Mielőa gabanc! lermését értékesiti keressen fel bennünket.

B E R A K T Á R O Z Á S T D I J M E N T E S E N E L F O G A D U N K.
.................. •••.,.,~.....,..,.,~.~•••~. -.. •• e,-e... ~,. • ., ..,...... • ...... 44.". .+ ..

.Hallól

a körny6k legolcsóbb és legelterjedtebb
hetilapjAban a G Y O M A I U J S A Q-ban.

FIGYELEM I

Oépraktárunkat
ne felejtse megtekinteni III

A GYOMAI
"HANGYA" SZÖVETKEZETNÉL
a legjutányosabb áron szerezhetők be:

Kűlföldl lópokrócok és egyéb takarók,
Amerikai traktor és gépolajok,
Porosz szén és tűzifa,

Gazdasági kötélárukból óriási választék
és olcsó árak,

Mütragya (szuperfoszfát) és POrzol bár·
mily mennyiségben kapható,

Konkolyozó gép használatra kiadó.

HIRDESSEN

I·"
Halló!

Eladó föld.
A gróf Zichyféle ballai fel
osztott föld legjobb része
45 magyar hold boroszlói
föld a rajtu levő 15 öles L1j
tanya épülettel együtt 
esetleg 2 darabban is
szabadkézből,előnyös fize
tési feltételek mellett eladó.
Bővebb felvilágositás nyer
hető a Bácsy és Társai
Bankházánál, Gyomán.

K rá(:~onyfák
szépek, kaphatók a községi kertésznél Gyomán.

A Gyomai
Takarékpénztár

(NAGYTAKARtK)

tisztelettel értesiti a n. é.
közönséget, hogy évi 12
százalék kamat mellett
bármily összegü kölcsönt
folyósit. Betéteket magas
kanHltláb mellett felmondás

nélkül gyümölcsöztet.
Kényszerkölcsönkötvénye
ket bármely mennyiségben

átvesz.

r··.-......-....-..·......~··.-,·~t.~ ...........-..........-.........---......,
• •• •l elzálogkölcsönt!
• •li hosszabb, vagy rövidebb időre igen li
! előnyös feltételek mellett eszközlünk ki. !· .I• •= S Ű r g Ő s e s e t e k b e n kieszközlünk :I betáblázás mellett egy~két évre olcsó I
• v á I t ó k ö I c s ö n t is! • I

= ... . .....
Iiilc!es leiekkönyvi kivonul,kafaszleri birlokiv méÍsolilf I

•
r'-·4~··'-'··"'··""·"-""'-"'····"""~"-"""'''''''·~·'''''1és ill. OrszólIOS Földbirlo!<rendc2ó Birósóg eljáriJ~

illúli menlrsségel igDZO!Ó kil2Ségi bizonyilviÍn'y' i I J'f1ndenllclnG ll'Yom.tatvdnyokaí blélile.. é .....ép
nlo!lkiil nelll Imlullk éTdell1legcs választ adni. I I khUelbcn oIU6Il, 9YOrOléll.,;.. ponto..ankéuH a I
Országos Gazdakör Tagjainak • I IIUNC-ARIAfII I

Áruforgalmi Szövetkezete : I fIJ + ~. I I(ŐNYVNYOMDAI M'OINTtZET
Buda.pest, v., Nac1or..nica. 12. I c_ y O - A J

• Pet6fiNíér 2. "" J.-.a Peí6fi ..tér 2.

i. ~ ...-. ~.ClEI••...-..~ .-rt J L..•.-. .- ..-.~ ~ ..-........

: :
i "z E P H I R" fafütéses folytonégő kályha i
: 10 kiIogram fával fűt eg szobát 24 árán át. i
• •
:. Községek és közűzemekáltal a legteljesebb megelégedésre kipróbálva, ·i
• több ezer darab van belőle használatban.f. Gyoma község előljárósága is több darabot vásárolt. :

Gyári egyedárusitás G Y O M AN : :
! B E R KO V I C S A D O L F vas~ és fűszerkereskedésében,hol mindenféle t
:. ,.-. vas- és szerszámáruk, tűzhelyek, szénfütéses folytonégő kályhák f
: .~ előnyös árban kaphatók. :

: :
Nyomatott a "HUNOARIA" I<önyvnyomdai műintézetben Oyomán, 266 - 1926.
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ARA 2000 KORONA.

M
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*" POLITIKAI-, TÁRSADALMI- ÉS KÖZGAZDASÁGI HETILAP *
Szerkesztelség és kiadóhivatal

"H U N G AR I AU könyvnyomda
G y o m a. Petelfi-tér 2.

Elelflzet6si 6r negyedévre helyben 10.000 K.
EleIfizetési ár negyedévre vidékre 12.500 K.

Megjelenik minden vasárnap reggel.

Felel6s szerkesztG:

WAGNER MARTON
a klad6hívatlll vezetOje.

A lap szellemi é8 anyagi részét illetel
minden megkeresés

"H U N G AR lA" könyvnyomda
eimére kUldendeI.

Lapzárta p É N T E K, déli 12 óra.

Községi közgyülés.
GYOI11t'l község képvise ló

le tülcl r. hó 28-án r~1ll1klvüli

közgyúlésl lal'I. A lárgysorozal
legfontos1lbb ponlj1l a köz-

é'! szeretet fejedelmének
köszöntését e boldogtalan
ember világ s benne sze
gény és gazdag, első és
utolsó, tanult és tudatlan:
Ugy szeressétek egymást,
mint ahogy én szerellelek
titeket!

Hé'! igen, - ugy betőlt

minden legszegényebb és
leggazdé'!gabb hajlékot és
minden emberi szivet a
boldogságnak karácsonyi
mennyei ragyogása, ugy

tagjai.

esperes.

.~., ......

.....................

Harsányi Pál

felsőházi

ség 16kéjének minél elónyö
~bb módon való gyümölcsöz

tető elhelyezése.

törvény értelmében 2 ren
de~ és 2 pót felsőházi ta~

g'ot fog- választani a jövö
hó folymniin. Már nevek is
kerültek forgalombé'!: Beli
cey Gézé'! nagybirtokos, kor
mányfőté'!nilcsos, dr. Déli
mel Sándor é'!lispán, Amb
rus Silndor ny. főispán,

Szeberényi Zs. Lajos cSé'!bai
ev. lelkész esperes, Harsá
nyi Pál gyomai ref. lelkész
esperes. Beliczey Géza je
löllségét a mé'!gunk részéről

is teljesen indokoItné'!k ta
láljuk. Politikailag kiválóa n
képzett, iskolázott ember,
elnöke él Békésvármegyei
Gazda.sági Egyesületnek,
tehát méltóképen s jogosan
képviselheti vármegyénk
jellegzetes gé'!zdasági s efhi
kai összetételét. Az ó
személyében tehát a tör
vényhatósági bizottság egy
hangulag meg6llapodhatik.

.. ...

örömmel visszhangozza
minden emberi sziv az an
gyali himnuszt: Dicsöség
Istennek a magé'!sságbé'!n,
békesség e .földön és az
emberekhez jóakarat l

Szolgálatom. lelkem, éle
tem és il:ládságom szerint
ezzel köszöntöm és erre
kérem én minden testvé
remet II szeretetnek ün
nepén!

a szeretet ünnepének, é'!
szent Karácsony íjszé'!ká-
jának sugár özöne megint Békésvármegye
egy gyülölködve szeretet- Mint tudjuk, il jöv<') hó
len világru hull alá, holott napbun összehivand6 01'

romokban hever a régi, szá:5gyül~s mM kél házból:
erős, hé'!t.Jlml'ls Európának il I<épviselöházból és a fel
minden dicsősége, minden söhi!zból, vagy förencJilJáz
nagysága. holott szent föl- ból áll.
dekről mondhatjuk, hogy A képviselőház tagjé'!it
husol< te szentidnek ételül most választotta meg a
vettettek a mezei vé'!dé'!knal<, nemzet, é'! felsöházi tagok
holot! büneikben é'!lásülyedt megválaszlása és kineve
népek, tépik, szakgatják zése pedig é'! jövő hónap-
egymást I ban fog megtörténni.

MegszivIeli e már végl'e A törvény értelmében
valahára a puszittó háboru megé'!l<Jl<itéll1dó uj felsőház

elmulása után 8 esztendő- egészen más összetételü
re a szent Karácsonyné'!k, lesz mint a régi főrendiház;

a szeretet fejedelmének kö- . hozzásimul. all<é'!lmazkodik
szöntését e boldogté'!lan' él fejlődő viszonyokhoz.
Európé'! s abban minden V<.lllna!< ugyan a felsöház~

nemzet: Ugy szeressétek nak született örökös Ié'!gjai
egymást, mint ahogy én . '. l k

tt I k t't k t I IS, de megnyiltak a <apu
szere e e I e e . l bb' .

MegszivIeli e már végre é'! _nen.lzet szé ese re tegel
valahára il puszltió háboru elolt IS.
elmulása után 8 esztendő- BékésvMmegye, millt tör
re a szent Ké'!rácsonynak, vényhatósági bizottság, a

még a sirnak kebele is a
mennynek kapujává vál
tozzék azon egyetlen pa
rancsolat nyomán, mely az
ő szive, lelke, vére és éle
te: "Ugy szeressétek egy
mást, mint ahogy én sze
rettelek titeket"!

A szeretet ünnepének,
azon szent Karácsony éj
szakájának sugár özöne
egy gyülölködve szeretet
len világra esett alá két ez
l'ed év előtt, holott romok
ban hevert Rómának, At-
hénnak, Jeruzsálemnek, or.....

minden dicsősége, minden
nagysága, holott büneikben
alásülyedt népek és embe
rek tépték szakgé'!ttál< vala
egymástI

És ma? ..
Mu két ezredév után a ...... %A

A szeretet
ünnepe.

A világtörténelemnel<
egyik lapjára tündökölve
fénylő, - a másik lapjárél
pedig komoran sötét betük
kel irt már be eseményeket
és neveket a történelemnek
muzsája!

Ámde Karácsony éjsza~

kájának történetét nem
a történelemnek mu
zsája jegyezte fel. hanem
maguk az angyali karok, 
s '1Z az egyetlen név, ame
lyik által boldogsága és
idvessége adatott a világ
nak: a Jézus neve nem
fénylő betükkel, hanem az
egek dicsőségének k6prá
zatával iratott fel millió meg
millió embernek aszivére !

Az emberi dicsöség és
nagyság fénye mellett min
dig oH horong az.árnyék,
a hozsánna kiáltásba bele
vegyi11 a jaj-nak keserü si
ralma s minden emberi di
cs6ségre és nagyságra reá
borul a sirnak, az elmulás
nak éjszakája, - Jézus di
csőségénel< és nagyságá
nak fénye mellett azonban
nincsen borulat és nincsen
árnyék, - a Jézus nevét
körül zengő hozsánnába
és hallelujába nem vegyül
bele egyetlen jajnak kese
rü siralma sem, - a Jézus
dicsőségére és nagyságára
nem borul reá sirnak és
elmulásnak éjszakáj'!, mert
"ő az örökkévaló szeretet
nek földre szállott fejedel
me", ki éppen azért jött.
hogy minden könny felszá
rCldjon, mely végig baráz
dázza az orcáinkat, minden
seb begyógyuljon. mely fá
jóvá tette az életünket, sőt
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A G~omai Sport Club teaestél~ei.

A gyomai Horthy-segély bizottság
karácsonyi adománya.

Társadalmunk már régen
várta élZ ilyen irányu kez#
delllényezést, de nem i1kadt
senki. (.'I ki fáradságot vett
volna magának ahhoz, hogy
az ifjuságot együvé hOZZel.

Pedig az egyetér/ésnek. a
szeretetnel, nagy és fensé'
ges gondolaláérf minden
egyéni érdcJ,et és alllbi,
eiót oelaáldozásnak számos
tündöklő péleláját láttuk
már Gyomán a legutóbbi
rövid évek alatt.

Örömmel látjuk tehát,
hogy a GySC nemes ve'
zetösége, élén a Illoderniil
gondolkozó s az ifj uSéÍ~~
ügyeit szivén viselóelnök~

vel: M a d élJ r él Ss G y u I él

malom igazgatóvili a meg'
valósulás ujjára vitlc él

mindnyájunk áJtal rég óhaj
tol t vágyat: községünk
nagyra'hivatolt ari.'lny ifjusá,
gtlnak megértő szeretetben
és egymást megbeesülésé'
ben kedélyes szórakozás
céljtlból való össezhozását.

Ezek után már csak a
közönségünk jÓélkélratán
mu]il<, hogya l<itünő eszme
megvalósulása ne sZi.'llma
láng, de feil6dó valóság
legyen. (hr.)

A jelenlevőkhöz Répás
Pál rd. lell<ész, bizottsági
elnök meghatö SZuvélkai
intézdl. Az Ud"özitö szüle·
tésénck közelgö ünnepi
11CIngulata, és a szónok
meleg, érzéstől izzó szavai
mélyen a szivdd)c vágtak
s [I meghalottsál<' künnyeit
csnltcík a szemekbe.

A tnegajándékozotlak ne·
n'ben egy kis iskolás gyer·
I1lck mOllclotl köszönetet iJ
bizoftság Ilélgylclkii odo·
mányozöinak.

Ugye egy~;zcrü és igen
lllegszokotl Ilirdelés ez,
pedig- micsoda nagyszerü
(s fraJ.,Jptíns eszmének él
megval6slllásáf jelenti szá
munkra. A vasárnap dél·
ulánjának egyhélnguságél
unotlság<íba rriss élelel,
Jül<fclést, vidálllságot, ~I#

Illényt hoz. Életrekeltek a
boldog oe::kciclöl< ecldig so
lw t emleRcl'ctt "fillér estéi" .

60 iskol.lo~ .:Legény gyer
...eknek uj cipőt Ollztott
ki, • a ..onkiviil a kÖ:LséQ
....egényei ré....ére 1000
kilogralD keny4!rli""d.-t

Oldo.n:.nyol:..i~.

Az irgalmasság lIjm meg
nyitottQ álelásl hozó kczét
s ennek nyollléÍn sok biny
nyel' törölt le és a hálu
szent érzdmd kelIeik föl u
szchények lelkl'ben.

A Gyomai Horthy·seQ'ély
ukciö f. hó 20-ón él I(ÖZ"'l;~"

h"ízé.Í n

A Gyomai Sport Club
L1jévJöl I<czelve lllind<'n l1lá 3

sodik vasúrnllp ckluliín 4
órától kezdödö[eg az LJri 6

Kaszinó llélgytcrméhcli
tánceul és cigúnymuzsik':I"
val egybekötött teadélut<.í·
nokat honositott meg. A
lea és II szóriJl<ozi:Ís e1iia
80 fillér, azaz 10 ezer ko·
rona.

A Jótékony
Nőegylet szeretet

adománya.

A mult esztendö korti'
csoliyi akciójához IH.'IsoIl16,
(ln ez évben is ruházéltlal
segélyezle a Nücgylet köz'
ségünk legszegényebb gyer'
mekeit. A vtJlnsztmdny, él

község érdemes eJöljilrósá·
R"ánélk névjegyzéke alapján

JO u:egény gyerlneket
lAtoH el uj ci.pövel.

Aszeretel adolmínyo]<ul
u vál::szlmányi hölgyeI< és I

él község eI6Ijcírósá~~a je'
Jcnlétében H él r s i:Í II Yi P i:Í I
ref. esperes, egyesUkli cInöl,
az ü közismer! bölcs és
I11clcgérzésLi sUlvai kisére'
tében éldla tit a nélkülbzö
gyermekekne!<-

Az egyesülekink részéröl
megnyilvánuló ezen gon'
doskodó szeretet fakasszo
l<i él megaiánelékozottéll<
Jeikében él hálu érzetet.

Mi peelig azt kívánjul"
fogéldják szereteltel él cse·
kély ajándékot, hozzon
élZ sztimukrQ f(uréÍcsony
szenl ünnepén örömet és
Illelq~séget szivükbe.

TÁRCA
Szerelem.

.Irt", MAnyinc Prigl Olg".

Összekcriillck. A l<1nilókis·
ilsszony és il kis iegyzt>seg\!d ...

- Oondoltc"l volna-e vala
IM, - mondta C"I jó fiu, mikor
bevezel!e a vékonyasszonykiÍt
11 I<étszobás apró lakásbc"l. a
mely kelfejüknel( mosl olyan
szépnek látszott. mint a meny
ország. Uj, tiszta és puha
volt minden. A kisasszony
féltve őrzöll kézimunkái most
011 ékeskedlek minden Imlor
darabon. Pl1lyolat fehérneműil,

mikkel tele volt a szekrény,
szinte félve simogalla meg a
flTi. mintha elolvlldnánl1k 11 keze
érintésetól.

- Hogy ludoll ennyit besze,
rezni M<1f)'dáeskll? - ragyogolt
a szeme. meri szinlén volt ér'
zéke 1l szep iránt, a szegény
liunalc

Az lls.'>zollyka .:Ipirull. ~,'I()sl

füllenkll elü3zör életébcn. I~es

telte bevallani, hOIJY il s/.ckré
nye legmélyén van egy óruló
pélpir03, <1mi meg·mélgYill'á7.llCl
mindelll.

Magdtlc-k<J adél 'siÍgot csinált.
De kénylelen vül! vele. A 3Zl'·
gény menyasszonyokat nem
ruházza ugy fel CI j6 lsten,
mint a mezók liliomait, viszont
a boldog vólegény se valloIta
b , hogy nem iÍllhatolt kiroj·
t050doll kézelókkel az oltár elé.

Egy közös Iilkuk azonb<1n I
mégis voll. A kevéske bulorl
rp.szletre velték ...

Karácsony másnapján tartot
ták az esküvőI. f1'lgyos sz\!1
sil<oltozott <:l kis fl1lusi hózak
apró nádielói fülölI, uc (ik Ilgy
érezték Illinlhö kiirlilöttük viriÍ
gok nyillaniÍnak.

Máslwpos asszony korában
t'dagdácska mór ismét l<:lnil,lni
meri az iskolába. Az elléelcl
egyelóre a vendéglóbűl hozal
ták. Iskola utiÍn mosolyo~rv<J

taliÍlkoztak össze s kéz ké/.bcn
indullak haza.

Az ebéd kevés is voll, cl is
hült, mire il takMitóné bclálalia.
ue ők nem wllek észre sem·
mit. Csak ugy egy hét mulva
próbáll<J megje~yeznj il bo!·
dog férj:

- Magdácska,lalán sZ<1I;ács
nél kellene fogadnunk ...

A ll1enyecskének kérdójellett
az mca:

- Honnan. - miből?

A takaritónéjuk válll1lkozoll
riÍ, hogy megfőz. Megteszi eg'y'
kis maradékért. szivessJgböl.
Öt éhes gyereke VI111 ollhon.

Magdtlcska pontos házlartási
könyvet vezeteit, a képz6ban bi
zonyára kifünől kapoli \'olna
érte, awnb<1n fójdl1lommol jutol(
tudatára a h6nap végén annak,
hogy a háziarfás rengeleg
pénzbe kerül. Saját li ze ICs..:
teljesen felment rá, sőf n..ih1l az
uráébó! is p6tolni kelle II, olyan
kor meg valamelyik r :>LI..!I ma-

ra ..!1 el. a mi ugy bántolll1, hogy
iliudni se tudolI mialla. Arról
ugyan fogalnlél sem voll, hogy
a ház egyik homiÍlyos zugiÍban
<iIIolI egy büvös kosár. amibe
1<ilatJ<Jn n<1gyon sok minden be
vándorolt. Naponként f..ii-m1'l·
rék lisztecske, pár d1ll'ab koc
kaenkor. s más eféle, de ugYlln
hogy is juloll volna eszébe
gY1llwküdni, neki. ilki 1l lelkének
j<lbb felébe adla Oell1 il/. islen
<Jella népllel<.

Kiizben tavas/. leli.
Az 1lllllafák javiÍba bontogal

liII( SZil'lllOcskáikal. Magdácsl<1j
SOkill szédiilt, sápadt és 61mos
vo~1. Alig viÍrlil a/. iskola végét.

Dalos júkedvre fakadi az elsó
v<Jl;áci0s napon. A kézimunká
tól r6zsiÍsra pirosodotl az 1lrca,
neldgömböl\'ödiill, sohase voll
olyvn szép életében.

6szre ha/.Clji)1I II ~l1ba. Egy
szürke novemberi reggel Mag 6

dácska nem menl fel az isko
lába.

Az i;:kolaszéki lagok kissé
hosszu képpel [illek össze. Ezt
az egy ténykedést nem kivánták
l1nnak ideién a pályáz6kl61 ...

Kis lllama kicsit sápadi voll,
amikor ujra felment az iskolába
ele bizonyos melfós'ág ömtöll
el vekony alakjiÍn. Ment min·
den II mllga rendjén, cS1'lk a
liz órai szünet lelt hosszabb,
mig II babá hoz h1'lzafulott, aki
mellé kis dad<íl fogadl1'lk. Ut6bb
ép az..irl u; lakásba kelleti
külföZJIiök közelebb az isko
lához. Ez drágiÍbb volf n.zhány

koronával. ugy hogya részletek
hihetetlen kicsi summiÍra tsu
gQl'odtak össze.

- Valami privát munka után
kell nézni Magdácska. - mondla
a boldog 1'1pa , mialalI theál
segItett fózni a sivalkodó tr6n
Örüt<ösnek. Az l1sszony föll,',
kinlett az irkl1j<1vilósból:

- Priv<íl- JTIunk,il ~des Iste
nem, mikor mosl se tudja,
mihez kapjon. Egy csomó meg
kezdell harisnya is vál' ró, ha
egy kicsit nem segit benne,
sohse lesznek vele készen a lá
nyok. A takarilónét elkellell
kiildeni, mert mór a szemet
lopta ki. A b1'lba nő, ann1'lk
rulJál kellene varrni. A kis da·
dára nem lehel bízni il mosást,
vasalást ...

!vlagdiJcsl(a csak jll\ritotta to
vább' il lintás irktlkaf. A baba is
elaludt s közben a férfi szepegve
veli eló a zsebéből három kék
bori/ékol. Mind ahárombon
pénzt kértel( az udvarias hile
lezők.

- A kataszteri hivalaInál elég
;61 fizelik 1'1 miÍsoliÍsi munkál
és neked édesen gyönyörű

Irásad van ...
Az asszony nem feleli.

fáradl feje 011 pihent a vékony
ka karjain. Baba hihetetlen kis
zsarnok, az éjjel se aludt egy
pöttYllt sem. f(ismilma alszik s
álllliÍban talán ismét szépnek
liltja l1zt a világot, omibe kéz
I(ézben indullak ufra egykor,
nem is olyan régen ...

••••
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Messinger Mór Utóda GROSZ ZOLTÁN
G Y OM A. Telefon 23. f a t e I e p e i : E N D R Ö D. Telefon 14.

Nu;,ici Tanningyár és Gőzfürész r.-t. keményfa termeléseinek, nevezetesen kőris, szil, bükk, éger, tölgy. jávor, hársanyag füré1Sze!ve
és rÖIl!;ölve, tölgyparkefta. Eternit Művek palagyártmányainak, Weisz Manfréd acél- és fémművei r.-t. gépgyártmányainak.

Bohn M. és Társai gőztéglagyár cserépgyártmányainak eqyedáru§it6ja.
Állandóan raktáron, és száiJit vagontételekben, bármely vdsuti állomásra minden méretü és minőségü épület és szerszámfát. Minden
fajta tüzelési anyagokat u. m. hasáb, apritott és fenyőtűzifát. Hazai és külföldi szenet és kokszot, retorta faszenet. M.Á K. cementet,
meszet. dunai és ladanyi köröshomokot, kőport, sodronyszeget, kátránypapirt, elszigetelő lemezt, minden méretü sodronyfonatot.
Gyártok IGyomán betoncserepet, Endrődön betoncserepet, cementlapot, betoncsöveket. - Elsőrang'u bankösszeköftetésem folytán
legkedvez3bb fizeté§i feltételek Jnellett is árusitok. Árajánlatot a legnagyobb öröJnJnel adok.

helyeIte él jóakaratu helyeItese, I
a mozgalom, egyeslilet vezető

sége, hadd il?lenjen meg ll1in~

den, a köz érdekében létrejövő

törekvés, mozgalom ott a be·
Iyilapban.

Mis:>den egyesület válasszon
a tagjai sorából egy birlapi
tudósitót, aki mindenkor rövi
den beszámoljon a helyisajtó

szerkesztőségének.

Igy kapcsolódik bele az egyén
a közlisség·be. Dolgozni
a közösségéri, embertársa,
inkért és a hazáért a munkabirás
idejében, minden téren, melyre
hivatásunk és tehetségünk vezet,
nemcsak azért, hogy megelége
dést szerezzünk magunknak,
hanem azért is, mert az ember
társas lény és mint ilyen, az
egyéni boldogságát sem érhet
né el a társadalomtól kiszakiiva,
elszigetelten.

A helyisajtó
jelentősége és

feladata.
Minden mag'asabbrendűszer'

vez"" sejtekből áll, melyek mind,
eg'yike önálló életet él, önálló
életmüködésl végez., de mindezt
il köz, az egész szervezet ér
dekében teszi. Egyes sejtek
növekedése, szaporodása, 121
halása a szövetek. s vég'ered~

méliyben él szervezet fejlődésél,

pusztulását vonja maga után.
Ilyen élő szervezel él tár~

sact'alom is, sejljei a társadal,
matéllkoló egyedek, kiknek
élete, anyagi-és szellemi,-kul,
turlilis,-művészi fejlettsége ha
tároZza mega köz,1l társadalom
organumál.

Ennek is, miként az egyének
nek lelke van:

a tömeglélek.
Ez különbözik az egyén

))'1zichéjélől, törvényei erre nem
alkalmazhatók, mert érzéseinek,
hangulatainak, akaratának mit,
sok a forrásai és különösen
mások az eszközei, melyekkel
a 1ömeglélek érl'ényl szerez
aka-raiának.

:A társadalom tiSmeglelké.
rtek legfőbb kifejezőjaa sajtó.

Ezel az eszki)zzel igyekszik
kivánságait kifejezni, ezzel buz
dii,'korhol. kritizál és ostorok,
vég~redményében épit VClgy
rombol.

Nem lehet tehát közömbös a
tMsadalomra az, hogya helyisaj
tó'il'ányitói, munkatársai a társa~

dal,om mely rétegeiből kerülnek
ki, minő a képzeltség'ük, felfogá~
suk, világnézletuk. A helyisajló
reladata eg'észséges közszellem
létesilése és ann~k helyes vá,
gimyra való terelése.
Képviselői, mus:>k.Hársai tebát
keli, hogy n'em~sak átlag mű'
veltséggel rendelkezenek, 
hanem széles látókőrű, logi
kus és éles gondolkozásu, be
lyes világnézetű és puritán
jellemü egyéniségek legyenek.

A sajtó jellegét mindenkor a
hely adja. Más az a városban
és más vidéken.

A város már termt'szelénél
fogva több és érdekes esemény
szinhelye ; fllrsadlllma megér
tőbb, benne sokféle képzettsé'

gü egyén él, kiket érdekel la' I
kóhelyük élete, mozgalmai és
minden apró eseménye. Olt te
hál meg'van a sajtóorg'anum fej
lódése számára lIgy az anyagi,
mint a szellemi feltétel.

De sajnos nem igy van ez a
vidéken, ahol esemény alig van,
a mozgás, a tá,rsadalmi élet
pang'. A sajtót létrehozó egye
temes hiány érzel ilt nem nyil·
vánul meg olYéIn intenziven,
hog'y az tetlre, áldozatkészség
re is sarkalja a !Iözönség zö~

mét.
A vidék, a község többségét

a nem érdeklődők, a mindent
le:dcsinylök, a "minek az" elvét
vallók teszik.

Itt tehát hiányzanak a sajtót
éltetö feltételek, lassanként el,
sorvad, elpusztul, vagy legjobb
esetben eltévesztve hivatását,
egyes társadalmi csoportok
rosszakara lu szócsöve lesz s
nem szolgálja a köz javát.

Hogya vidéki sajló fejlőd~

hessen, viruljon, ahhoz két té,
nyezőre van szüksége:

l.) anyagi feHételekre,

azaz cl közönség érdekiődjön

iránta, szeresse, olvassa, hoz'
zon csekély anyag'j áldozatot
érle. Nem sokal kiván a lap,
csak heti 12 - 15 fillért, ennyit
tudhat illdozni, minden polgár;

2.) bozzáértök munkásságára,

mondjuk szellemi áldozalkész
ségre. Hiszen mindenki tudja,
hogya vidéki sajtónak nincse
nek fizetett munkatársai, szer~

kesztői, ludósifói itt mindenki a
közért idealizmusból dolgozik,
annál inkább van szükség' tehát
jóakaralu támogatükra.

Minden egyesület, minden
társadalmi mozgalom vegye
igénybe a helyi sajtót, érte
sitse céljairól, törekvéseiről.

I<'apcsolja bele azt az ő életébe.
Legfőbb elv a sajtónál a frisse
ség. Kellő időben adni a tudó
sitást, ez a nyilja a helyilap
közkedveltségénekt Ehhez kér
jük a közönség segitségét.
Minden érdekes, ami lakóhe'
Iyünkiin és a környéken törté,:
nek.

Aki szereli szülőföldjét,ann1lk
szeretnie és támogatnia kell a
helyilapot is, Ha a sajtó nem
tudja Illagát képvisellelni val1l~

hol, a tudósitást végezze el

Iirebla-y.
••• ft .... ft .~ ... ft • .-.-.'.~"

Szilveszter-estély.
Az Uri,Kaszinó, a Gyomai

Sport Club és a Jótékony
Nőegylet ez évben közö
sen rendezj meg cl Szilvesz
ter~estét él Kaszinó hetyi'
ségeiben. A három egyesü'

, let vezetőségének ezen el,

halározéÍsa fölött csak
örömünket és elismerésejn'
ket fejezhetjük ki, mert él

szeretet, az egyetértés és él

társadalmi megértés jegyé,
ben történő minden ilyen
összejövetel szerintünk csal<
egy célt szolgál: községünk
fejlődését, a polgárság kö'
zötti testvéri szeretet foko'
zását s végeredményében
hazánk felvirágoztatását.

Külön kell megemlékez·
nünk a GySe és az Urj,
Kaszinó nemes áldomt#
készségéröl, amennyiben
választmányaik azt a hatá#
rozatot hozták, hogy ezen
estély minden jövedelmét él

N6egylet jótékony céljajra
engedik át. Áldás kisérje a
nemesen gondolkozó egye~

sületek vezetőség'ének mun'
kásságát.

Olvasó
közönségOnkhöz.

Karácsony szent ünnepén
szeretettel köszöntjük aGyo·
mai Ujság' lelkes és megérló
olvasóközönségét, kivánva ne
kik boldog' és szeretetteljes
iinnepeket.

Köszönjük ióságukat, nemes
áldozat készségüket, mellyel
igyekeztek bennünket támogatni
s lehetővé tették, hogya köz'
érdekében megindilott helyila'
punk nemcsak Gyom1Ím, hanem
a vidéken is meggyökeresedett
és mosl szépen rejl6dik. Mi to
vábbra is ugyanazza.! az igye·
kezeltel, mellyel azt eddig is
leltük, haladunk a kitlizött cél
felé, szem előtt larfva közsé;
günk polgárságának érdekeit.
Hisszük és reméljük, hogy ha
zafias szolgálatunkkal hozzá'
járulhatunk az ujjáepités nagy
munkájához, egy szebb, jobb
és erősebb nemzeti hajlék fel,
épitéséhez. Ehhez kérjük olva
sóink további jóakaratu támo·
gatását.

A jövő évtől kezdődőleg uj
előfizetési nyitunk a Gyomai
Ujság olvasói részére, szere'
tettel kérve annak megujitását.

Előfizetési dijak helyben és

I

vidéken:

1 negyedévre 1 P. 80 fillér,
1 félévre 3 P. 40 fillér,
1 egész évre 6 P.

Egyes szám ára 15 fillér.

Az apró és anagyhirdetések
árszabása a régi marad.

Hazafias tiszteletle I

a Gyomai Ujság
kiad6bivatala.

Pengő - korona átszámítá·
si táblázatok árusHása. A
peng6értékre való áftérésnél a
közönség sziikségletének kIelé
gitésére éj m, kir. pénzügyminisz~
terium pengő - papirkorona és
papirkorona - pengő álszámilá.
si táblázatokat adoít ki, még
pedig egyet füzet alakjában.
amelynek ára 10 fillér (1250
papirkorona,) egyet ivalakban,
melynek ára 6 fillér (750 papir
korona.) - A táblázatok a pos
tabivataloknál kapbat6k.
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Ujitás a
bankügyletek terén.

Nemrégen hiri at.llunk arról,
hogy a gyomai Bilcsy és Tár~

sai Bankház egyik igazgatójá*
nak a budapesli nagy bankok
kal fol\'laloll lárgyalásai folylán
olyan nag'y töke áll rel1(lelke~

zésére, hogy ma már a Bank
nak módiábcll1 vall nemcsak
községünk, de a messze kör*
nyék hiteligényeil a mindenkori
viszollyoknak megfelelőenaleg
előnyösebb módon kielégilen!.

Az alig nehilny éve alakult
Bankhóz, a kivóló szaktudéÍs,
agilitós és az üg"yleleknek gyors
és előnyös lebonyolitósa által
máris ezen környék egyik je*
lenlős pénzinlézetévé fejlődötl.

Hogya közönség részére mi
nő kényelmet és nyugalmat hoz,
azt a mai számunkban közzé*
left hirdetése frappáns módon
nmtatja.

Most ismét egy fon los ujililsf
hozot! be, melynek folytán az
utazó közönség'nek nem kell
többé I"élnie aitól. hogy pénzél
elveszi li, mert a Bácsy és Tár~

sai Bankház a bel1zelelt összeg'
ellenében az ulazó részére
csekkel állil ki, melyet a Peslt
Milgyal' Kereskedelmi Bank fő

vagy számos fiók pénztára
felmutalás ellenében készpénz
ben beváll.

A Bankháznak mai számunk*
ban közzélelt hirdelésére külön
is I"elhivjuk olvasóközönségünk
figyeimét.

Bolondgomba.
J(ilr.lcsonyi vilkációra vót Wc

hon a nagy deál<. Mán Pesrűl.

Ríg'en nem 1'(',1 illl1on. Meg oszt
az apiiJnak is nevenapja Vót,
disznól is ültek, hát sógorság,
alyal1ság, komaság begyi'llt.

Vacsora után egyszer csak
bebotorkál [sván bácsi. Hogy ci
felköszönti a gazdát, Illeg osz
lán él dejkktJi is V(llla ekkis be
szíggye. Van nígy esztendeje,
hogy nem beszéll vele. Vagy ci
vót a tanyán, vag'y a deák nem
vól illhon.

Ital vól az öregbe; de azír
be leileletl még ereszteni.

A hogy fclköszönfi a g'azdát,
megissza a pohár bori. meg
köszöni szípen. hát csak oda
somfordál a nagy deákhoz :

..De rí~'etl nelll lállam".

..Lll sem kemlet. lsván bácsi.
ilog" V,lIl k<2n"?

..Mini atT~lc üreg csel~d".

Dehogy, dehog". LCf;ín még
kend a talpán".

..Émmán -Iegyinl az "reg
hanem az unokóm".

A deúk még nem ludt,l, 11()~ty

az öregnek unokája is vall.
Tanácstalilnul nézell szét. J-I[II

olyan )'ígen ('is%al(,]dt li mim
hazúlról?

Észreveszi az öreg, hogya
deák zavarba van.

..Tudja, a já nyom, EszH, a

kivel egyiill jártak oskolába.
Mán ű mindent kitanult. Firhe
is menl. Harllladi:< esztendeje.
Mán unokám is lett. Fiú. J-Iál
mag'a sokáig tanul-i még'? Pap-i
mán"?

"Hajaj ! Isván bácsi. még bi
zon soká".

Az öreg' egy kicsit közelebb
hajlik, osz! csendes hang'on
sajnálkozik:

Ugy-i ,egy kicsit gyenge
elmejű"?

Csörgö sapkás.
...,.... • ....#'ffIO.

Góbéságok.
- UgOl·. -

Elmult a választás,
A zajgásnak vége,
Csendbe borult esmeg
GyoJlJa és vidéke.

Kövel jelöltel<lő!

Es megHszlult a láj,
Nem zakiltol inllllön
KözségDnkben a sok párl.

Kár pedig' hogy vége
Leli a válaszlásnak,
Nagyon teccell nekem
És Károj komán111ak.

No. a haza sorsát
Kettőnkre kell bizni,
Akkurátusabban
Eliníéznők biz mi.

lvlinden három hélben
VálasztÍlsl csinálnánk,
Jaj. az adók mián
Ránkor nem vona r~nk!

S ha még Elemér es
Krllónk mellé állna.
Még Osváfll bályönk e
Mellettiink ágálnél.

De mivel hogy immán
Erre remény nincsen,
Befejezem a szól
E rigrnusból itten.

Eléveszem esmeg-
Azt a béigért szót
Mejjben Károj kOl11ám
Kabátlyáról szó vól.

Mivel azonban mán
Ki lesz a !iz strófa,
Cs:l1< il jövő hé len
Kerithefcm SOlTe!.

Ám, hogy ne mong'yák hog'Y
Kurla esz ii vagyok,
Addig es kellemes
[Innepet kévánok.

Karácsony a szegényház
ban. A gyomai jólékony nő

egylet a községi szegényekröj
megemlékezve fehér kaláccsal
ajándékozta Illeg a szegényház
lakóit, Kner Izidor ur pedig 10
liter bort ajándékozoli résziikre.
A szeretet adományt rJarsányi
Pói esperes és Hartensfein Igl
nácné n1'11ő elnökök személye*
sen adták ál csütörlökiin dél·
után szeretetteljes szav.:!k ki l

séretében.

Autóbusz járat.
Föze"9yarDlAt-SzeghaloJn

Körösladány é .. ~yorna
között.

Uj autóbusz járat illdult
meg e napokban, mely
Füzesgyarmat-Szeghalom·
Körösladány és Gyoma
I<özött bonyoJitja Ic a sze
mélyforgalmat, lehetövé téve
ezen mellékszárnynak a
békéscsaba-budapesti va·
suli fővol1alba való közvet
lcn belekapcsolódását.

Igaz ugyan, hogy ezen
vidék vasuli összeköttetése
ezideig is megvolt arnellék·
szál~ny vasutipályája által,
ilzonban él nagy kcrülóvonal
rendkjvül megnyujtoítél él
vonat mcnefidejét s igy él
mindinkább rohamosabban
fejlődő ipar~, kereskedelem
és mezŐf:Flzdasági érdekelt
séget nehezen birta kidé*
giteni. Az uj autóbusz járat
minden Budapest· és Csal
böról érkező és induló vo·
natokhoz közlekedik. trte·
sUlésünk szerint km.#Ként
8 fillér a viteldija. Ennek
segitségével a tanyai lakos·
ság is ezen tul könnyebben
lud majd a központtal érint*
kezni.
., ... ---- ......••... ,...

H I R E K
Ünnepi isieniUszteletek. A

g"yo 111 él i ref. templomban Kará
csony első napján d. e. fél 9
órakor prédikill rlmsányi Pál
espercs, ág'endázik Répás Pál
lelkész. Ünnep másodnapján
d. e. ré! 9 ówkor prédikál Lá
nyi rá] legálus. () év elűesljén

d. u. 2 ,"l'alwr irmídkozik Ré~

pás Pál lelkész. Ujév első nap
ján d. e. fél 9 ówkor prédikál
Qép[,s Pál lelkész. tliév 2-ik
napján vasárnap cl. e. fél 9 óra
km prédikCiI Pdlotás Islván hil
oklaló lelkész. Az evangelikus
templomban Karácsony első

napján cl. e. 9 órakor és d. u.
2 órakor német islenliszlelet,
Karácsony második napján reg
gel 8 órakor urvacsora osztás
német nyelven, 9 órakor isten a

Itsz!elel magyar nyelven.
Meghivó. A GyomaiJólékony

Nőeg"yesület az Uri Kaszinó és
a GySC tagjaivéli karöltve
Szilveszter estén l1Z Uri Kaszi
nó ö5szes termeiben 1(2 9 órai
kezcleflel rövid 111űsorral egy
bckötöfl vacsora uláni össze*
jövetel! rendez, melyre élZ egye*
süle! tagjait liszleleIlel meghivia
az elnökség. Belépfidlj 10. ezer
korona. Külön meg'hivókat nem
küldnek.

Hol taltsük el a Szilvesz
ter estét? A Gyomai Sport
Club kedélyes összejövetelt
rendez Szilveszter estén az Uri
f(aszinóban. Hogy a jelenlevők

minél jobban szórakozhassa
nak. az egyeslilet erre az al
kalomra társult az Uri Kaszinó*
val és a Nóegyleflel s együtt
gondoskodik vidám műsorról.

A vacsora utáni összejöveteire
a tagok és azok vendégei pon
tosan 1(2 9 órakor szívesked
jenek megjelenni. Belépódij 10
ezer korona.

Uri Kaszinó tagjai figyel
mébe. AKaszinó választmánya
ugy határozofl. hogy a szoká*
sos Szilveszter estét rövid mű

sor keretén belül a GySC tag
jaival és a Nőgyleflel egyiitte*
sen 10 ezer koronás belépőclij

mellett tartja meg 11 helyisége
iben. Az összejövelelen a tagok
és vendégeik fél 9 órakor
sziveskedjenek megielenni.

Egyesületeink vezdőségé

nek. Lapunk mai számilball
foglalkozunk a helyisajló jelen
tőségével és feladatával. Erre a
közlemenyünkre külön is fel*
hiviuk a különböző egyesület~k

vezefőségét, kérve őket, tegyék
magukévá a felvetefl gondola*
tainka,t, értesilsenek bennünke!
lllozg-lllmaikról. hogy az olva'
sóközönségünk ludomást ,sze*
rezhessen minden förekvésről.

az! támogassa s igy járuljon
hozzá mindenki községünk
kullurális, gazdasági, - ipari fej
lődéséhez. Összelartásban van
az erő, fogjunk tehát össze a
köz,-<1 haza érdekében.

Fe1ü1fizetések. A Gyolllai
Dalárda multkori hangversenyén
Kner Izidor 450.000 K, Spilz
Jakab pedig 200.000 K., fizele1f
felül. A rendezőség ezulon
mond köszöuelet.

A Gyomai Iparos és Ke
reskedő Ifjak Onképz8kBre
az Uri Kaszinó összes helyi
segeiben, saját könyvtára javilra
az Önképzőkörműkedvelő gár
dájÍlnak közreműködésével,

1926 december hó 25-én. Ka*
rácsony első napjáll műkedve*

lö-előadást és december 26-án.
Karácsony másodnapján mű*

kedvelő elóadássil] egybekötölt
zártkörű táncmulatságot ren
dez. Szinre keriil: Bús Fekete
László - Zerkovicz "A nóla
vége" c. operett.

Október hónapban befolyt
adók. Gyoma község polgárai
október hónapban az együtte*
sen kezelt aclókban 65.550
1ll'any koronát, ebadókban 9
millió papir koronát fizettek be.

Hirdetési szelvény.

Minden elöfizel6nk és olvnsónk
nki 10 ily szelvény t szolgáIInt be,

dijtalanul közölhet egy

publikációs hirdetést.
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Wagner Márton Fiai ~~~m~
Társas viszonyban Endrődön VASZKÓ MIHÁLY és TÁRSAI' céggel TE~~~ON

WAGNER MÁRTON és FIAI Mezőberény
fakereskedők és beton vállalkozók.

TELEFON
23.

Telepeinken állandóan raktáron tartunk minden méretben és minőségben

fürészelt és faragott épületfát, hasáb, apritott és fenyő tűzifátés akácoszlopot.
BOGNAROK RÉSZÉRE: kőris, szil és akácrönköt, kőristalpat és küllőt, kőris

hasábfát és nyárfarudat. - A legjobb minőségü porosz szenet és porosz dió
kokszot, retorta faszenet, mely anyagokat wagontételben is bármely állomásra
szállitunk. M.A.K. cementet, meszet, dunai és körösi homokot, kőpor! kátrány
papirt és elszigetelő lemezt. Sodrony szeget. Burkoló téglát minden nagyságban.

Műtrágyát minden fajtában.
GVARTUNK: betoncserepet, cementlapot különböző mintákban, betoncsöveket
átereszekhez, kocsi bejárókhoz és vizlevezetéshez, 10, 15, 20, 30, 40 és 50
cm. átméretben. Beton kutgyürüt és beton kádat 80 cm. belméretben.

Beton-vályukat minden hosszuságban.
MOKÖ SIRKERITÉSEKET és SIRSZEGÉLYEKET tetszés szerinti méretben.

*

Vállalunk: Betonutak, járdák, átereszek, keritések, vasbeton oszllopok és "H u n g á r i a"
fonatu keritések, lépcsők, valamint minden e szakmába tartozó beton és

műkő-munkálatokat.

Tetefon szám: 210
.0000000000000iOiiiiiiiiiiOiiiiiiiiiOiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiOiiiOiiiiiiii........

Telefon szám: 21.

Bácsy és Társai Bankháza
Gyoma."

(Érdekközösségben a Békéscsabai Takarékpénztár EgyesUlettel, Békéscs?lbán.)

Igazgatók: BACSY GÉZA,KOvAcs LAJOS főpostamester, VASS GABOR,ügyész: Dr.CHRISTIAN KALMAN

Váltóhiteleket nyujt bármely nagy összegig kezesség, vagy jelzálogos biztositék
mellett ezidőszerintévi 12 százalék kamat mellett, tetszés szerint Z-S va~rY 6 havi lejárattal.

Jelzálogos tőkekamat törlesztéses 7 és fél százalékos földkö!csönöket 35
évre félévi 4.4 százalék annuitás mellett folyósit 93#as árfolyamon.

Kereskedőknek, iparosoknak folyószámla alakban nyujt hitelt, s megbizásukra
kifizetéseket dijtalanul - átutalással gyorsan eszközöl.

Megbizásra másutt fentálló drágább tartozásokat azonnal kifizet.
Betéteket, melyeket bármikor felmondás nélkül visszafizet, ezidőszerint 10

százalék kamatra elfogad.
Vesz mindenféle idegen valutát, ezüst és aranypénzt, kényszerkölcsönkötvényeket,

tőzsdén jegyzett értékpapirokat a legmagasabb napi árfolyamon.
Leggyorsabban eszközöl bármelyik külföldi árIamba szóló kifizetést.
A vele szoros összeköttetésben álló PESTI MAGYAR KERESKEDELM t BANKRA SZÓLÓ

CSEKKEKET BOcsAJT KI, melyek ugya nevezett intézet budapesti fő, vagy fiók pénz~áránál,

valamint bármely külföldi banknál beválthatók.
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Hirdetmény.

Vállalat tulajdonos Hoffmann Márton Mez6berény.

Autóbusz próba-menetrend és
viteldijárjegyzék.

Közlekedés december 20-tól kezdve minden nap van.

illdul délelóll \0 óra - perckor
indul Mlelült 11 óra - perckor
indul déiellitI 11 úri! 50 perckor

érkezik délelötl 12 Ól"él p<>rckoL'

VITELDIJ.
Füzcsg'yal'lnatlól - Szeghalomig
Szeghalomlól- Körösléluányig
Körösladánylúl- Gyomáig
fiizesgyarmaltól - Gyomáig
Szeghalomjól - Gyomóig'

f(iilnöbözó fel- és leszálló kilométerenként

perckor
perckor
perckor
perckor

30 perckor
perckor
perckor
perckor

15 ezer korona
15 ezer koronél
25 ezer korona
45 ezer korona
35 ezer korona

1500 koronél.

4 óra 30 perckor
5 óra perckor
fi óra 30 perckor
6 orCi 30 perckor

<') óra 30
9 óra 30

10 óra 
10 órél 30

Ha Karácsonykor jó bort akar
inni, vegyen Olajos Lajostól, akltöl
zárt edényekben literenként la
kivihetll.

Ehrmann Adolf kereskedő értesili
il lisztel! vevóközönséget, hogy üveg·-.
porcellán' és zomcincedényáru üzletél
fllszer· és vegyesárukkal kibővitette,
<11101 igy ezulón mindenféle napicil<kek
811ilndóan él lell'elónyösebben beszerez·
helól" Lakodalmakra edényekel keel·
vezii Jellételek mellett kölcsönöz. saját
liillésü szódavizei 11ázhoz szállít.

HUGYECZ LAJOS lal<atosmesler
Gyoma. Temetö ucca 572 elvállalja
takaréktOzhelyek és slrkeritések
készitésél és jilvilásál. kályhák Char
lotte bélelését és minden e szakmd'
ba vágó munkál. Takaréktllzhelyek.
berakott sparheltekhez ajtók. sU·
tök, rámák, vaskemenceajtók a
legegyszerübbtól a legjobb kivilelill
állilndóan raktáron. FUrdöszoba be·
rendezéseket szakszerüen készil,j~vil

és szcrel. Köllségveléssel díjmeniesen
szol'l/ál.. Nlinden nála késr-i1ell munká
ért jóttJllást v,;lIal. Kedvezll fizetési
feltételek.

indIII. dél.után
indult délután
indul délután

él kezik délután

indul este
indul este
indnl este

l'rkezik este

NE N E T R E N D:
indul. reggel 6 órél
indul reggel 7 órél
indul reggel 7 óra aD

(úkezik reggel 8 úrél 30

GyollliÍr(lI
Kűriisladitllyról

Szeg-I1<lloml"ól
I.:Tlz<?sgyaITnalra

FÜL<?sg'Yi1rm,ltróJ
Sz('ghalonm'>l
KiirC)slml,ínyról
Gyomára

Fi'lzesgYél 1'111(1 Iról
Szeghéllomró!
l<Örösladónyról
O\'omór<l

( ,yollléíról
I.\iíriíslil elit II vról
Szeg'halollll:",1
I' ii zcsgyarmatrél

Minden, a GYOMAI UJSAG·bar>
közölt publikáció a kőzségházán

is kihirdettetik annyiszor, ahány·
szor a publikáció közöltetik,

Papp Vazul ócskavas. h,lsznilll bu
tor és fémkereskedó, Uyonlcl, Jókili M.
(DohéÍny) - ucca &)7. ludalja il Iwgy
érdemli közönségg'el, hogy nállil il leg·
jlllányosilbl> árban Jehet kapni susz
IcI', sZi1bó és női vurrógépel\Cl. ZOIlSJO'"
·ra, gTamofon és hegedű, szecsk~vágó

d~riilól<, egy szobilbeli bulor, subiól,
gyermckágy, méÍzsál<, hintófédercl<, aj.
lól< ablakok, kertiszerszámok, függő

és aszlillilómpál< legnagyobb véÍl~sz·

fél<bdn. I,is k~zjkocsi. l'ug'anyos VClS

ó~nr, hév~1' ;drg'(}ny. slJorhell. kJlyl1<1.
eSl.lcrgilil fiiggönylmto. c1rólkerilés
I"irmilyell mérei bell. Az eladolI ,irul,
érléke g<lbonübilll is fizelhdö. Ugyanő

vcsZ milldenféle ÓCskill'élsat. rezet. ól
llIol, cinl<el, liiröll g~pel<el, hilsznave
hellen rádiókat, rongyol, csonlot, su.
il<ldmilbol. ,,~ bármilyen üvcgekel.
I<önnyii kél lov<lS slrMkocsiilll1 min
c1cnnemü ki~,ebb fUl'ilrokilf oics(i dij
:iwbás mellell vállil/.

Hölgyeim! !! A legmodernebbül
berendezett url és női fodrász
Uzlet gróf Tisza István uton 4·00
hsz. alatt Kovács János házában
megnyilt. A Bliby., Bubi·, Eton
hajvágást is szakszerl.len végzem.
Minden nöi hajvágásnál a haj
hullámositás dijtalan. Kéri él tisz·
telt közönség pártfogását Juhász
Béla url és n6i fodrász.

ÉRTE5ITÉS!AGyomai Gyllmölcs·
értékesitö és Központi Szeszfőző

Szövetkezet Igilzgalóságil érte~ili ,l
lill'\Qsságot. hogy él sajéÍl lözésii
Szilva pálinkának literjél .- az iill'
nepekre való leldnrellel - 65.000 ko·
ronára leszáJlitotta. 5 liter vétell1él
tiz százalék engedményt ad. :',11>
h~ló I<rllchió L~jos ;)99 széÍmu hi,zotJl.

NAGY karácsonyi és ujévi Io'ásár
10 százalék engedménnyel. A
Gyomai Fogyasztási és Értékesilő
Szövetkezet (I\nv,ks )CIllOS húz,HI,ll1)
19-1IZg'<llús.:1Q"i1 - fl llug'V iinl112p~kr(:'

villó Icl<inletld - minelen ilalnclIlLi 111:111

amil II házhoz visznel, él tiz százaléi(
engedményt ad, ilZ ilnlllg-yis 111 e:..'"
<iIIapiloli mérsékel t tJrilkból. Például:
1 liter 60 százalékos tearum vani·
lia Izzel tiz százalék engedmény
után 54.000 koronába kerU I. 5ő

vebb felvil~gositiÍsl Platz József' iizlcl
vezefó adi<l meg' aki flZ engedmény re
j()gosiló lIyugttJlWI is kiilelia. fz ,ll·
I<il 10111 111 öl il fenti Szöveil,ezel 1:..'112

gatóságl' minden lognak szives tIldo ..
másiÍra 11OZZil. hogy 1926 évre is
llzletrészenként 50 dekagramm
sónak - minI vásárlási visswlérilé;;
~ kioszliÍsál határozta, ezen só il
fenli üzldben 1926. év december
20·.tól 31-ig étvehető. A SZiÍlillél<os
vásárlá.si vissztllérilés vnkllninl llZ

iizlel,észck után j~ró osztaléknak <l
TIilg-y gyiil€s után lesz kifizetve, ,1

nagy g-yiilés 1927. év január hóban
lesz me:gtl1rtvil. Vegiil (:1 !l<l\..'y(:rL!l'IIlÚ

közönség szives figyeiméi Icillí'i,l mr,],
110g-y minden S7.iiJ<sl.!l::fletcllel.; \'ll;;;nrli.1,S':1
elöli kcresse fel iizletiinl<et. ,111<>1 l1Iill'

den {Ini n legolcsöbball le~z l,iszol ..
gitlVil. Gyomll. 1926. év decell1ber Ih'l.

SZlves pilrlfogósl kér (lZ Ig·iIZ~lljöSt!~~.

A Gyomai Gyümölcsértékesitö é3
Központi Szeszfőző Szövetkezet a
saját termésU szilva pálinkát End·
rödön ls méri, Tóth János községi
kertész házánál lehet kapni.

UJÉVI SZOPÓS MALAC IIk,·I'(,,. ,)
heles lesz, !(i'lphilló és Clf3h·.~v('ziJclr')

I{ováes János Irafikjábéln.

KIMÉRŐ ügycs, szor>ralmils kcres·
tetik il FOgYilszlbsi €s 1,.,.I""~,ilü

Szövcll<ezelnél, jélc.nl<ezni lehel I\ol'bes
János Ir<lfil<itJlJilll 011 d felIClelek is
megludhalók. lIgYilnol1 cR'Y swrl/ill·
Illt:1s rét-fi Il1lndelli!.Snel, fd\'l;lclik, iri.1s1
tudo ell)ny.ben r~szesnl.

EIJY teljesen jó karbml levó grama·
fon és lemezele f':gy gYlil'Lis citera. 2
LÍgy, egy csckcli1gy sUrgöscll rl(ldó.

KESZ FÉRFIRUHAK Olajos La·
josnál Gyoma, Tompa Mihály (Is.
kola) utca 872 szám alatt decem·
ber 31·én délután 2 órakor6nl'én·
tes árverésen jutányo$ áro" ef·
adatnak.

PUBLIKÁCIÓ.

H08t Vdn ol-Ydn bor
OLAJOS LAJOS...nal,
dInil-yet D1ég n e III ivott
"'~.'" ...... ", .. ,.. ......., -

Mozi. Az Apolló Filll1szinhilz
il kéll'iícsonyi kél ÜIII1CP napril
il filmil'Odalom két legkiválóbb
gyöngyét hozza il gyolllai mo
zikedveló közöl1ség'neJe Az el~

sli napon, decemlJer 25,én Wil·
de Oszkárnak, a világ'hirii an'
gol irónak "Lady Winclermere
legyezűje" című rendkivül iz'
galmas regényéböl készül I ha
soncimii filmallrakciól mulalja
be. A darab csodaszép ~)azar

inlerieur és exJerkur felvételei
méltó feltl"mést fognak keilcIIi.
il. rendezés Lubils Em,; zseni,
alilásilt dicséri. A cselekmény
tömörsége, az események fraw
páns fordulalai, az izgalmas je~

lenelek hosszu sora Ilyügözik
le a l1ézöt. A második napon,
december 26-án az amerikai

.nagystilli filmek eS'yik legna
gyobbika a "Botrány Palm - Be
aC!lben" keriil szinre. Ez a da
rab a világ legszebb helyén,
<11101 az örök tavasz virul a po~

radicsomi szépségü FlóridábéJn
jálszódik. Cselekménye megka
pó és meghaló. /\ föszerepbcn
(lIória SlVan50n, Amerika leg'
nélgyobb filmsltlrja IefFagyo~
góbb alakiláslll nyujtj,J. Az elő

adcí50k a szokoll időben k,<7..'
dóclnek és a helyárak rendesek.
tv\ár most felhivjuk lapunk 01
vasúinak figyeimét a moziban
uiév napján szinre keriilö "Az
~jféli nap"-cimii fill11darabrél,
amelynél szebbet a filmleehnika
és filmrenelczés még alightl
proelukólt.

.........- _ "' __ _ - "'.__- "' J "' - _ """' _ __ __ .

Tel erautó fu"Varozá8t
legol(:§óbban "Vállal

I

KEREKES KAROL"Y
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TELEFON
22 SZ. AGN

GYOMAI UJSÁG

RTON FIAI Gyoma.
7 oldal.

TELEFON
22 SZ.

ÉpUletfa, tUzifa, szerszámfa, szén és épitési anyagok raktára, betonáruk gyártása és eladása. Raktáron tartunk mindennemU és méretU fUrészelt
és' faragott épUletfát. Hasáb-, apritott- és feny/! tOzifát. A legjobb mlnöségU porosz darabos szenet és porosz diókokszot, retorta faszenet.
M.A.K~ cementet, meszet, duna és körösi homokot, kőport. Kátránypapirt és elszlgetel6 lemezt. Sodrony szeget. Burkoló szines téglát minden

. nagyságban. MUtrágyát. BOGNAROK RÉSZÉRE: kiSris- és sziltönköt, kőristalpat és kUlléSt, k6rls hasábfát és nyirfarudat.
GVÁ:1ftJNK: Betoncserepet, cementlapot kUlijnbözéS mintákban, betoncsöveket átereszekhez, kocsi bejárókhoz és viz-Ievezetésre, 10, 15, 20,

30, 40 és 50 cm. átméretben. 80 cm. kutgyUrUt. MUklS slrkllveket és sirszegélyeket tetszés szerinti méretben.
ELVALLALUNK: betonutak és betonjárdák épitését, valamint minden e szakmába tartozó beton és mOk6 munkálatokat.

gJJJIIIRlIII1ftlUIIIIUII11111111DIIIIIIIllll1nUIIIIUUllllnllllllllUlllli111111111111111111111Ii1I1II1I1I1II1I1I1II11I1I1Ulllllillllllll1l1ll1l1l11l1l1l1l1l1l~
~'~I'·ln··~·~"·41'1h"II~"lh"II~·III··~~'lh"lh··~I·~1"·~I..~t'·~~111.·d~"h"dl"lb.~

~_;_~_~-~_~.-=;~_~::: ~.~~ i:~Y:~:.k:;a;~::e::::.::~: ~_..::~_~_~-~-~-=_:_'
az tekintse Illeg több milliárd érlékü
áruházunkat, <lhol minden elképzelhetti

~~ f~rfi· és női szövet, kész férfi- és női ruha, télikabát és ~~

~_:_:~-~=--.~::.;-~_:_:.:.:. ::';:~::::'::~:~:::":::~::; :_:::.:~:_-~=:_=
vásárol; annak III. osztályu személyvonat

.~~ utiköltségét az "Országos Gazdakör" ~~

~~ o d a é s v i s s z a i s m e g t é r i t i . ~~

I: ORSZÁGOS GAZDAKÖR TAGJAINAK :1
ARUFORGALMI SZÖVETKEZETE -I: BUDAPEST, V., Nádor-utca 12. :1

~ ~
illliiliil~lUlliiliillilliiluüiilliilipli~illiiliillíilillliirliiliiliIIIUliuliiliilUniillilliilliildlliiliilliiüilliiiiilliiliil1iimlliiliilliiliihl~ A "gy" befüvel jelzett gyors-o il föbbi pedig személyvonClf.

VA.SUTIM:H::NETREND

I

t

•

20'40
2'02

14'28
20'05

13'06
14'13
2'12
3'15

17'20 gy,
20'14 gy,
15'58 gy,
18'50 gy,

15.20gy,
15'57 gy.
20'15gy,
20'51 gy.

alom

amalom

BUDAPEST-GYOMA.
5'flO W'OJ gy, 13'35
9'fi;) 10'01 gy. 19,O~

0';)2 5'41 8'56 gy.
5'- 11'10 11·BOgy.
G YOl'fA. - Bl::K"tSCSA.BA.

2.3' Ifi 4'30 8'13gy,
0'17 :)'3 i 8'55 gy.

10'03 13·0~gy. 19'18
11'0a 13'40 gy. 20'18

A Tisza

A Ti

gőz- és kádfürdője

NYITVA VAN:
minden KEDDEN és -PÉNTEKEN NŐK részére, minden

HÉTFON és SZOMBATON FÉRFIAK részére

KAoFÜROÖ
minden fllrdlSnapon kapható.

FIGYELEM!

A Tiszamalomban
valamint a városi elárusitóhelyen:

Gyomai Nagyáruházban, KLEIN VILMOS R.-T.-nél minden
fajta liszt, takarmányliszt, dara, korpa, buzaalj. ocsu és

koptató-por napi áron kapható.

A Tiszamalomban
b U z á t

dljmentesen lehet beraktározn; és mindenkor legjobb
napi éron eladni.

villamosmüve
mindenféle viJégitási és motorikus villamosberendezés
elkészltését szakszerll gyors és pontos kiszolg61ésll81,
kedvez6 flzet6si feltételek mellett, jutényos áron fel-

dUalja. .

A Tiszamalomban
b U z a

sz6p és jó lisztre. pontos és elözékeny kiszolgálás mellett
bármikor azonnal becserélhetö. TENGERI és ARPA azonnal

megdarálható.

Bestlbáról indul
GyomárCl érle
Oyomárúl indul
Bcsabárü érle

Bpestr61 indul
Oyolllól'a érI\.
OyoméÍr61 indul
Bpestre é.rk.

IiIRD.E TÉ SEKET
la.punk részére a.
~K ULTURA..

könyvkerellkedé.. ilO lelve.. ,..

Gabonapiac : (}UZ11 370. rozs - •
Mpil W. zab 1110. tengeri szcmes 170.
csöves 120 ezer I<orollil l11éÍzsánk~nl.

Husérak: M11I"hahus 16, borjl.lhlls
24, scrléshl.ls 24. jllhhus ló. sz"lonnil
24. zsil' 2/\ - 30, 1<oIbász ~ ezer 1<01'0
na kilol,Iramonl<enl.

Tejtermékek : Tej 35Ol). lejfel I<~

16JXN) 1\. Iilerenkénl, lehénluró 5 - 6000,
vaj .jii - 511.000 karnIIiI kilogrmllonl<énl.

Baromfi 6s tojás: Csirkc póriiI ;',0.

lyuk drb.j11llO, "acsil so ,·.iny lJiÍria90
<),'" Lib11 soviÍny dril.ja 100 - 110,l\a
cso kO"ér 22, 1.11>11 I<övér 2;). Pulyl<11
24 ezer l<oron11 l(ilograll1onl<énl. To
ias <Irb,in 1600 I<oronil.

GYOMAI PIACI ARAK:

p~ ............~ ....~

Sr.erkesldé..ért é. kiadá..ért
lelei611 ,

WAGNER MARTON

Lapkiad6 t

"H U N G A R I A"
köny.'n-yon,dai ...Uintélf.et.

Biliárd asztal, üzleti és
szoba berendezés lesz e
hó 27-én, hétfőn10 órakor
Kocsis Sándor vásártéri
vendéglőjében önkéntes

árverésen eladva.

. Butarak. T~le sima és (ömöl' hitlők.
cbédlól,. f~slell bulMok, dió. eper .és
bükkfa kihllZós ebédlő asztalok, mo
dern I>úkkfa é~ hhjlitoll székel,. virlig
állványok, kOllyhllbcr~ndezés~k és
vasblllorol<, sodronyól;ybelélel< álliln
dóon rilklllron vonnnk Valoy Gábor
Jt1olor~róre berendezell ilszlalos Ipar
f~lepén Gyomón. l{osslIlh Lajos ncca
1~7 szám. Ugyanott épUletasztalos
munkák jutányos 6ron megrendel
hetök.

BOHN M. és TARSAI I>ekéscs<llwi
ll'ózléglagyllr6na\, hornyolt cserép
lI'yárlmányainak icrlll<olo Gl'omán
GROSZ ZOLTAN fakeresked6 va
suli lclepén, Endródön il fillrlcl>etl.
J:ladás gl'ári arban kedvez6 fizetési
feltételek mellett o cél,I l-!yom11i és
cndródi irodájában.

GROSZ ZOLTAN fatelepein : Asz
talosoknak : mindell mérel;i g,;zölt
biikk. Bognároknak : milldcnfélc
szerszálllfiÍk, ll. m. kőris. szil, 11lui,
rönkök 40 cm. vaslogságban, biil",·
hasiivállY. sil>. állandóan I<ol>h?lló. 
F.gybrn érlesili 1\ gazdakllzönséget,
hogy velőgélJek kél évi hilelre lelsz<!$
szerinli részletekben készpénz Mbiln evi
7 százalék ka 1ll<1 I mellell .kapható.

Bá«:8"y é8 T· r8a· nk Aza G~Otna.
(Érdel<közösségben a Békéscsabai Takarékpénztár EgyesUlettel, Béké5csalla.)

Igazgatók: BACSYGÉZA, KovAcS LAJOSfőpostamester,VASS GABOR, ügyész: Dr. CHRISTIAN KALMAN

Mindenféle bankügyleteket, külföldi valutában vuló fizetéseket, gyorsan és el ö' en eszközöl.
Váltókölcsönökei 4 havonkénti lejárattal évi 12-13 százalék kamat mellett, bárme agy.összegig folyósit.
Tőkekamattörlesztéses, jelzálog földkö!csönöket félévi 4.4 százalékos részlet tellett 94-es árfolyamon,
Betéteket, - melyek felmondás nélkül bármiko!' kivehetők. - pengő értékben is elfogad. s arra a legmaga
sabb kamatot fizeti. Bővebb feivilágositás a BANK helyiségében a nap bármely szakában nyerhet6.
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I ' II AI d' , I t r gyomai cég malmaiban ésvanYI a ar es s van terménykereskedésében
mindenkor él nagyközönség legjobb. Ieg'gyorsabb és legelőzékenyebb kiszorgálAsát
tartja kötelességének. - MielőH gélbollll termését értéi<esiti keressen fel bennünket.

B E R A K T Á R O Z Á S T D I J tv1 E N T E S E N E L F O G A D U N K.
~ •......• ..... .. ..

FIGYELEM I
A GYOMAI

"HANGYA" SZÖVETKEZETNÉL
a legjutányosabb áron szerezhetők be:

Ir

A Gyomai
Takarékpénztár

(NA.GYTA.KA.RÉK)

tisztelettel értesíti a n. é.
]<özönséget, hogy évi 12
százalék kamat mellett
bármily összegü kölcsönt
folyósít. Betéteket magas
kamatláb mellett felmondás

nélkül gyümölcsöztet.
Kényszerl<ö]csönkötvénye
ket bármely mennyiségben

átvesz.

Eladó föld.
A gróf Zichyféle ballai fel
osztott föld legjobb része
45 magyar hold boroszlói
föld cl rajta levő 15 öles uj
tanyö épülettel együtt 
esetleg 2 darabban is
szabad kézből, előnyös fize
tési feltételek mellett eladó.
Bővebbfelvilágosítás nyer
hető a Bácsy és Társai
Bankházánál, Gyomán.

HIRDESSEN

r·
I Hallól

a környék legolcsóbb és legelterjedtebb
hetllapj6ban a G Y O M AI U J S A Q.ban.

Hallól

Oépraktárunkat
ne felejtse megtekinteni II !

Külföldi lópokrócok és egyéb takarók,
Amerikai traktor és gépolajok,
Porosz szén és tüzlfa,
Gazdasági kötélárukból óriási választék

és olcsó árak,
Műtragya (szuperfoszfát) és Porzol bár

mily mennyiségben kapható,
Konkolyozó gép használatra kiadó.

. ..: . i· . .. .~ . '.

Kará(:§on~fák
szépek, kaphatók a községi kertésznél Gyomán.

r"-"'--"·~·"-""-""""~··iII."-""""""''''''''''''''''''''.'-''.,

• •• •i J elzálogkölcsön~ I
i :;őS;;;:~~H::e~:k :öe~:=:tb:sz~~~~n~:~ i· .I• •= S ü r g ő s e s e t e k b e n kieszközlünk =I betáblázás mellett egy-két évre olcsó I
• v á I t ó k ö I c s ö n t is! • I
; = ...====.. ==========lM"
, Hiteles leleld<önyvi kivonai,kafaszteri birfokiv Illdsoliil I
• és az Ol'szágos földbirt()krendező Birósóg -eljál'ú~ r·..··_··~·--·~.............····...-..........-....-.··.-·..-.......·,i al61i I11cnksségef igazol6 községi bitonyilviÍny i l'Hnd"nnewn.6 n")'oJntat",án'Yoka1 blé..e~é.. uép I
=.1 ~:':z~;~~"d~kaz:;:~~~" T:;;:i~:~ l :IH:llbeu"olcN~An'9~dAI~"PRonto"IanAk"'; I

Áruforgalmi Szövetkezete I "'p ~ J
i I'-ÖNYVNYOMDAI n(jINTízET

Bud~'t.pest~ v.~ NAdor....utca 12.
• , Petöfi.tér 2. G Y o M A p.,tön.té.. :1.l_.__.__.__••••_._.._.._.__.._..J L••__•__._._._•••••__._. _

: ··················1
i "z E P H I R" fafütéses folytonégö kályha I
! 10 kilogram fával fűt eg szobát 24 órán át.· - .: Községek és közüzemek által a legteljesf,!bb megelégedésre kipróbálva', i
: több ezer darab van belőle használatban. •
: Gyoma község előljárósága is több darabot vásárolt. :

: Gyári egyedárusitás G Y O M Á N : ti W B E R KO V I C S A D O L F vas- és fÜszerkereskedésében, hol mindenféle f
• '. vas- és szerszámáruk, tüzhelyek, szénfütéses folytonégő kályhák I
: .~ előnyös árban kaphatók.

: .
Nyomatott él "HUNGÁRIA" könyvnyomdili mííinlézelben Gyomán. 272 - 1926.


